
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

першого пленарного засідання двадцятої сесії міської ради  

сьомого скликання 

 

28 лютого 2017 року                № 24 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання – 19 депутатів 

на кінець засідання – 18 депутатів (депутат Якименко А.В. покинув пленарне    

засідання під час розгляду 1-го питання порядку денного) 

 

Відсутні:    Войпанюк В.К. 

 Клепач В.М. 

 Кривобок В.І. 

 Куча О.Є. 

 Мірошніченко А.О. 

 Михайлюк О.В. 

 Приходько В.О. 

      

На сесію запрошені та присутні: Гаркавенко О.М. – депутат  Полтавської 

обласної ради, обраний від міста, Гусак О.М. – заступник голови Пирятинської 

районної ради, 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. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Клименко Ю.В.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –  Андрейщук Р.А. та     

Томко С.Я.  

 

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

   „проти“ –   0 осіб; 



   „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Обрати до складу секретаріату двадцятої сесії Пирятинської міської ради 

депутатів Андрейщук Р.А., Томка С.Я.  

 

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

складі трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Крицький М.В.,                

Солонський О.М.  

 

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

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцятої сесії міської ради у складі трьох осіб, 

персонально –  Горбачов О.В., Крицький М.В., Солонський О.М. 

 

Головуючий  повідомив, що на розгляд першого пленарного засідання 

двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання, відповідно до 

рішення Погоджувальної ради від 08 лютого 2017 року та рекомендацій 

спільного засідання постійних комісій міської ради від 25 лютого 2017 року, 

виноситься  26 питань. Всі вони були попередньо оприлюднені на власному 

сайті територіальної громади Пирятина та в засобах масової інформації, 

обговорювались на  засідання  профільних комісій, які проходили з 10 до                  

23 лютого, а також на спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося в 

суботу, 25 лютого. Таким чином, сформовано порядок денний, який налічує            

26 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких 

повідомлень тощо).  

 

Порядок денний 

 

1. Про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради  у 2016 році 

2. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2016 рік 

3. Про затвердження звіту про виконання  бюджету  міської об’єднаної  

територіальної громади  за  2016  рік  

4. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

міських цільових програм комунальним підприємством „Каштан“ та 

Пирятинською міською радою у 2016 році 

5. Про затвердження звіту об’єднаного кооперативу „Прогрес“ про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми  обладнання вузлами 

обліку теплової енергії (реконструкції системи теплопостачання) житлових 

http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3
http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3


будинків міста Пирятина на 2016 рік  

6. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

міських цільових програм комунальним підприємством „Пирятинський міський 

водоканал“ у 2016 році  

7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку комунального підприємства  „Готель „Пирятин“ у 2016 році 

8. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

частини міських цільових програм у 2016 році 

9. Про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради на                  

2017 рік  

10. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського 

району та Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині 

спільного фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту КП 

„Пирятинський міський водоканал“, делегування представників до участі в 

комісії 

11. Про адміністративну комісію Пирятинської міської ради 

12. Про комісію по попередньому розгляду матеріалів для надання 

разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам  

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

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 314 „Про 

затвердження  Методики визначення  мінімальної  суми орендного платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської  міської ради на              

2017 рік“  

14. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 148 „Про єдиний податок“ 

15. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради від 30 червня 2016 року № 150 „Про податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки“ 

16. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 151 „Про транспортний 

податок“ 

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

громади на 2017 рік  

18. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

19. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

20. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 



21. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

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

АТ „Пирятинський сирзавод“ та заключення договору оренди  

22. Про надання дозволу гр. Пономаренку О.Г. на заключення договору 

оренди земельної ділянки   

23. Про затвердження гр. Божку М.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

24. Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок в с.Верхоярівка учасникам антитерористичної операції для ведення 

особистого селянського господарства 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ 

26. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку 

технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки під об’єктами 

комунальної власності 

27. Різне  

 

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

порядок денний за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (19 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 першого пленарного засідання  

двадцятої сесії міської ради, який налічує 26 питань та „Різне“, в цілому. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний першого пленарного засідання двадцятої сесії 

міської ради, який налічує  26 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

 

інформація по 1 питанню порядку денного  - до 50 хв. 



інформація по інших питаннях  порядку           - до 10 хв.;       

для виступів в обговоренні                         - до   3 хв.; 

питання-відповіді                                       - в  межах 1- 2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 2 годин 30 хвилин без перерви. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

1. СЛУХАЛИ: 
 Рябоконя  О.П., міського голову,  який  розпочав звіт про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради  у 2016 році.  Зазначив, що 

пирятинська громада прожила його у статусі міської об’єднаної територіальної 

громади. Збільшилася не тільки кількість населення, територія управління та 

обслуговування, а й повноваження та зона відповідальності: в галузі освіти, 

культури, соціального захисту, охорони здоров’я, надання адміністративних 

послуг та прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. Незважаючи на всі 

труднощі, які виникала впродовж звітного року, міська влада не скоротила 

жодної соціальної програми, а навпаки їх розширила, прагнула виконати всі ті 

програми, які були прийняті та затверджені на початку року, а також 

співпрацювала та надавала фінансову підтримку установам та організаціям, 

розташованим на території міста. Минулий рік був продовженням вже 

розпочатої роботи задля досягнення мети: зробити Пирятин сучасним містом, 

забезпечити достойне життя в об’єднаній громаді, покращити добробут людей. 

Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету вдалося забезпечити 

нормальне функціонування комунальних підприємств та освітніх закладів 

міської ради, покращити їх матеріально-технічний стан та придбати 

спецтехніку, покращити інфраструктуру сільських населених пунктів та 

досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності 

громади.  

Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала, що робота апарату міської ради здійснюється у відповідності 

до затвердженого плану роботи виконкому та завдань, що ставляться на 

планово-розпорядчих  щотижневих нарадах у міського голови (впродовж               

2016 року проведено 128 нарад, за підсумками яких відповідальним виконавцям 

дано відповідні доручення). За звітний період міським головою видано 

розпорядження: з основної діяльності  (150), кадрових питань (104), фінансово-

господарської діяльності (94), про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у 

зв’язку з навчанням (60), про короткострокові відрядження в межах України 

(101).  До міської ради надійшло 519 звернень від громадян, 3337 листів від 

установ, підприємств та організацій, 96 інформаційних запитів. Значна увага 



приділяється якості підготовки документів та дотриманню термінів їх 

виконання. Систематично при виконкомі міської ради функціонують дорадчі 

органи: 20 комісій, 3 ради, дорадча група. Впродовж 2016 року проведено 37 

засідань  виконкому міської ради, на  яких прийнято 372 рішення з різних 

питань. На веб-ресурсах систематично розміщується  інформація про діяльність 

виконкому, на веб-сайтах оприлюднюються проекти та рішення міської ради і 

виконкому Проблемні питання висвітлюються у ПП „ТРК „Пирятин“. У                

2016 році проведено прямий ефір міського голови з мешканцями міста в 

програмі „Зворотний зв’язок“. 

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про виконання 

повноважень у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку у 2016 році. Повідомила,  що впродовж року 

реалізовувалося 38 міських цільових програм, спрямованих на розвиток 

житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, в тому 

числі ветеранів війни, праці та учасників АТО, оздоровлення дітей, підтримки 

медичної галузі та інші. З метою популяризації та підтримки громадських 

ініціатив у 2016 році впроваджено Громадський бюджет (бюджет участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. В рамках 

Громадського бюджету проведено прийом 10 проектних пропозицій від жителів 

громади. Проекти-переможці, які будуть визачені за результатами голосування, 

реалізовуватимуться у 2017 році.  

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

зазначила, що основним і важливим напрямом роботи управління є 

організація  виконання  бюджету  міської  ОТГ за доходами і видатками, 

використання бюджетних коштів  за  цільовим  призначенням, здійснення 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Проінформувала, що 

доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та 

власних надходжень бюджетних установ за 2016 рік склала 105 456,6 тис.грн. 

при плані 97 060,9 тис.грн. Виконання склало 108,6 %. Видаткова частина 

бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень 

бюджетних установ, виконана на 84,6%. 

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

який проінформував про виконання повноважень щодо управління 

комунальною власністю. Зазначив, що з метою покращення технічного стану 

будівель та належного утримання обʼєктів комунальної власності виконавчим 

комітетом проведено ряд робіт по капітальному ремонту загальноосвітніх шкіл, 

ДНЗ, Олександрівського клубу та ФАПу, ремонт приміщення ДЮСШ та інше. 

Також зупинився на виконанні повноважень в галузі житлово-комунального 

господарства.  Повідомив, що з метою створення сучасної інфраструктури 

населених пунктів Пирятинської ОТГ, підвищення рівня безпеки проведено 

реконструкцію та ремонт мереж вуличного освітлення, капітальний та 

поточний  ремонт дорожнього покриття, постійно проводилася роз’яснювальна 

робота по створенню ОСББ. В ході виступу висвітлив роботу комунальних 



підприємств „Каштан“,  „Пирятинський міський водоканал“, „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“ та „Готель„Пирятин“. 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю, 

яка доповіла про головні напрями роботи виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового 

обслуговування  у 2016 році, основні проблемні  питання та напрямки. 

Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури, яка 

проінформувала, що у сфері містобудування виконавчим комітетом 

продовжувалася робота щодо розробки Генерального плану м. Пирятин та 

доопрацювання історико-архітектурного опорного плану. Розроблено ряд 

робочих проектів: „Реконструкція басейну Пирятинського ліцею по                        

вул. Визволення, 2А в м. Пирятин Полтавської області“,  „Реконструкція 

частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2А в м. Пирятин 

Полтавської області“, проекту технологічного забезпечення зворотнього 

водопостачання басейну, що включає в себе очищення води та її підігрів, та 

інші. Постійно розглядаються зверення громадян, проводяться засідання 

архітектурно-будівельної ради при виконкомі міської ради, розробляються 

Програми. 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виконання повноважень у 

сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту. Доповів про 

роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, професійне 

навчання старшокласників, підвезення учнів, про стан роботи з обдарованими 

учнями, харчування, оздоровлення та відпочинок дітей. 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму Пирятинської 

міської ради, яка проінформувала про виконання повноважень у сфері 

культури. Наголосила, що відділом вживаються заходи щодо створення умов 

для розвитку галузі. Першочерговими завданнями залишаються питання 

відродження, збереження і примноження народної творчості, організація 

змістовного дозвілля молоді, підвищення фахового рівня клубних та 

бібліотечних працівників, покращення організації та проведення свят, 

фестивалів, оглядів-конкурсів, виставок, а також участь колективів художньої 

самодіяльності в районних та обласних заходах. 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виконання повноважень у 

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. Повідомив про те, що в 2016 році від використання земельних 

ділянок, які перебувають в приватній власності та на правах оренди, до 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади надійшло                        

7 624,479 тис.грн. Протягом звітного року проводилася робота по укладенню 

нових договорів, по наданню дозволів на видалення аварійних дерев, проведено 

щорічну інвентаризацію земельних ділянок, наданих громадянам для ведення 

городництва, 5 учасникам  бойових дій надано дозволи на розробку проектів 

землеустрою на земельні ділянки, проводилися планові природоохоронні 



заходи, продовжено роботу по реалізації проекту міжмуніципального 

співробітництва щодо збору та вивезення твердих побутових відходів, 

розширенню мережі організованого збору та вивезення ТПВ з населених 

пунктів міської ОТГ. 

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про виконання 

повноважень у сфері соціального захисту населення. Повідомила, що з 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади надавалась грошова 

допомога на лікування, на оплату житлово-комунальних послуг  батькам, які 

втратили своїх синів у бойових діях в Афганістані, на харчування та 

оздоровлення дітей.  Кризовим сім’ям надана допомога в  оформленні 

державної соціальної допомоги  при вагітності та пологах,  в придбанні 

твердого палива (дров), в проходженні курсу лікування від алкогольної 

залежності та інше. 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про виконання повноважень щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Повідомив, що в 2016 році забезпечено захист законних прав Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади в цивільних, адміністративних, 

господарських судах, проведена робота з суб’єктами господарювання в сфері 

земельних відносин. Працює громадська приймальня по наданню безоплатної 

юридичної допомоги, в судовому порядку здійснюється захист інтересів 

недієздатних осіб та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Проаналізував роботу адміністративної комісії по протоколах. 

Рябоконя  О.П., міського голову,  який  підвів підсумок роботи 

виконавчих органів Пирятинської міської ради  у 2016 році, наголосивши на 

тому, що фактично з першого дня бюджетного і календарного року міська рада 

в статусі органу управління обʼєднаної громади почала приймати нові 

повноваження у сфері освіти, культури, соціального захисту, охорони здоровʼя, 

розширення адміністративних меж та долучення до зони своїх повноважень і  

відповідальності сільських населених пунктів, які ввійшли до складу ради в 

процесі обʼєднання. Вперше напрацьовувався впродовж звітного року досвід 

роботи в сфері бюджетної децентралізації, організації навчального процесу та 

забезпечення стабільної роботи загальноосвітніх закладів, ДЮСШ, школи 

естетичного виховання, наданні адміністративних послуг та інше. Зрозуміло, 

що в цій ситуації легко не було нікому. Адже Пирятинська міська рада була 

першою серед небагатьох в Україні, не було у кого вчитися та й часу частіше 

всього на це не було. Тому просив з розумінням віднестися до всіх тих 

недоліків та прорахунків, які виникали інколи в роботі. „ … В цих умовах ми 

найбільше потребували і розраховували на розуміння та підтримку членів 

виконкому і депутатів. За цей рік були різні ситуації в нашій роботі, і ми вдячні 

всім, хто був з нами і, критикуючи конструктивно, розумів та прагнув 

підтримати. Сподіваюсь, що кожен з нас виніс свій урок за цей рік роботи і 

життя. Але ми повинні бути свідомі того, що той, хто йде першим і постійно 

прагне кращого та змін, не зможе повністю уникнути помилок та працювати 



ідеально. А у звʼязку з тим, що у нас попереду ще багато планів і завдань і, 

сподіваюся, – можливостей, які дає нам децентралізація і реформа, нам 

необхідно консолідувати зусилля всіх нас на вирішення проблем та розвиток 

Пирятинської громади“.    

На завершення виступу міський голова навів перелік головних завдань на 

2017 рік.         

 

Головуючий запропонував звіт про роботу виконавчих органів  

Пирятинської міської ради за  2016 рік  взяти до відома. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звіт про роботу виконавчих органів  Пирятинської міської ради за           

2016 рік взяти до відома  (додається). 

2. Відділу муніципальних послуг та правових питань виконкому міської 

ради (Коваль Л.П.) забезпечити оприлюднення звіту про роботу виконавчих 

органів Пирятинської міської ради за 2016 рік на веб-сайті територіальної 

громади Пирятинської міської ради, міста Пирятина та Пирятинського району і 

місцевих ЗМІ. (Рішення № 1 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Рябоконя О.П., міського голову, який прозвітував про здійснення 

державної регуляторної політики Пирятинською міською радою та її 

виконавчим комітетом у 2016 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка зробила зауваження щодо 

оприлюднення аналізів регуляторного впливу проектів рішень на сайті 

Пирятинської міської ради (в розділі „Регуляторна діяльність“).   

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2016 році взяти до 

відома (додається). 

2. Доручити відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради (Цюра І.О.) оприлюднити рішення в 5-денний термін з дня його 

прийняття. (Рішення № 2 додається). 

 

 



3.СЛУХАЛИ: 

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

звіт щодо виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади за 

2016 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  звіт  про  виконання бюджету  міської  об’єднаної  

територіальної  громади  за  2016 рік  з  урахуванням  міжбюджетних  

трансфертів  по: 

доходах  у  сумі  105 456,6 тис. грн,  в  тому  числі:    по загальному фонду 

90 045,1 тис. грн.,  по  спеціальному фонду  15 411,5 тис. грн;  

видатках  у сумі  88 638,3 тис. грн., в тому  числі:  по загальному  фонду  

58 400,7 тис. грн.,  по  спеціальному фонду 30 237,6 тис. грн. (Рішення                        

№ 3 додається).  

 

4. СЛУХАЛИ: 

Ткаченко Н.В., економіста КП „Каштан“, та Цюру І.О., начальника 

відділу бухгалтерського обліку та звітності, які прозвітували про надходження 

та використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів міських цільових програм комунальним підприємством 

„Каштан“ та Пирятинською міською радою у 2016 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіти про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів: 

міської цільової Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ у 2016 році у сумі 9353256 грн. 36 коп., в тому числі 

видатки міської ради – 6164398 грн. 12 коп., видатки КП „Каштан“ –                   

3188858 грн. 24 коп; 

міської цільової Програми фінансування потреб комунального 

підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної власності на                

2016 рік в сумі 1037287 грн. 00 коп., в тому числі видатки міської ради –                           

793600 грн. 00 коп., видатки КП „Каштан“ – 243687 грн. 86 коп. (Рішення                  

№ 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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



проінформувала про затвердження звіту об’єднаного кооперативу „Прогрес“ 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми обладнання вузлами 

обліку теплової енергії (реконструкції системи теплопостачання) житлових 

будинків міста Пирятина на 2016 рік . 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт об’єднаного кооперативу „Прогрес“ (Тузова Л.С.) про 

використання коштів в сумі 13028 грн. 43 коп. на виконання заходів Програми  

обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції системи 

теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина на 2016 рік. (Рішення                

№ 5 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“, яка прзвітувала про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів міських цільових програм комунальним підприємством  

„Пирятинський міський водоканал“ у 2016 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що депутат міської 

ради Дубров М.Я. подав заяву щодо наявності у нього конфлікту інтересів, а 

тому він не братиме участі у голосуванні по даному питанню. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  (17 депутатів, міський голова;) 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“-   1 (Дубров М.Я.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ (Дубров М.Я.) про використання коштів спеціального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 469 700,00 грн. на 

виконання заходів міської цільової Програми розвитку комунального 

підприємства  „Пирятинський міський водоканал“ на 2016 рік. 

2.  Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ (Дубров М.Я.) про використання коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 127 891,13 грн. на виконання 

заходів  міської цільової Програми  відновлення мереж водопостачання міста 

Пирятин  на 2016 рік. (Рішення № 6 додається).  

http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3
http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3
http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3
http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3
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http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3


7. СЛУХАЛИ: 

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

яка прозвітувала про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку 

комунального підприємства  „Готель „Пирятин“ у 2016 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Готель „Пирятин“                 

(Фисун В.Ю.) про використання коштів загального фонду бюджету міської  

об’єднаної територіальної громади в сумі  77 970,00 грн. на виконання заходів  

Програми розвитку комунального підприємства  „Готель „Пирятин“ на                 

2016 рік. (Рішення № 7 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

звітів про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів частини міських цільових 

програм у 2016 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіти про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів частини 

міських цільових програм у 2016 році. (Рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала про затвердження 

плану роботи Пирятинської міської ради на 2017 рік . 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план роботи Пирятинської міської ради на 2017 рік. (Рішення 

№ 9 додається). 

 



10. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних громад Пирятинської міської, Дейманівської 

сільської рад Пирятинського району та Тарасівської сільської ради 

Гребінківського району в частині спільного фінансування (утримання) 

інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський міський водоканал“, 

делегування представників до участі в комісії. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської ради Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного 

фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“. 

2. Делегувати Вараву Максима Володимировича, заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради, та Дуброва Миколу 

Яковича, начальника комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“, для участі в комісії  з підготовки проекту договору про 

співробітництво громад. (Рішення № 10 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про адміністративну комісію Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ – одноголосно (18  депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Пирятинської міської 

ради шостого скликання від 14 грудня 2010 року „Про створення 

адміністративної комісії Пирятинської міської ради“, виклавши склад комісії у 

новій редакції, що додається. (Рішення № 11 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про комісію по попередньому розгляду матеріалів для надання 

разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 



   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 2 рішення другої позачергової сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 14 грудня 2010 року „Про затвердження 

Положення про комісію по попередньому розгляду матеріалів для надання 

разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам“, 

виклавши склад комісії у новій редакції, що додається. (Рішення № 12 

додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

23 грудня 2016 року № 314 „Про затвердження  Методики визначення  

мінімальної  суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на 

території Пирятинської  міської ради на 2017 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, 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 № 314 „Про затвердження  

Методики визначення  мінімальної  суми орендного платежу за нерухоме майно 

фізичних осіб на території Пирятинської  міської ради на 2017 рік“, 

виключивши пункт 1 та додаток 1  вказаного рішення. (Рішення № 13 

додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради від 30 червня 2016 року 

№ 148 „Про єдиний податок“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 148 „Про єдиний 

податок“, виклавши в новій редакції ставки єдиного податку для суб’єктів 



господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності: 

для фізичних осіб - підприємців першої групи (додаток 1); 

 для фізичних осіб - підприємців другої групи (додаток 2).     

2. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року. (Рішення                

№ 14 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради від 30 червня 2016 року 

№ 150 „Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно(18  депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Внести зміни до пункту 1 рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 150 „Про податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“, виклавши Положення про 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в новій редакції 

(додаток 1). 

2. Внести зміни до пункту 2 рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 150 „Про податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“,  виклавши додаток 2 про 

встановлення ставок податків для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 

що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, в новій редакції 

(додається). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року. (Рішення     

№ 15 додається). 

16. СЛУХАЛИ: 

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради від 30 червня 2016 року 

№ 151 „Про транспортний податок“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити ставку транспортного податку, з розрахунку на 

календарний рік,  у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 



об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 

267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями). 

2. Внести зміни до пункту 2 рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 151 „Про 

транспортний податок“, виклавши Положення про транспортний податок в 

новій редакції (додається). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2017 року. (Рішення           

№ 16 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 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. (Рішення № 17 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

ВИСТУПИЛИ:  

Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 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 № 18 

додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на виготовлення технічної 



документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам.  

ВИСТУПИЛИ:  

Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 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 № 19 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що депутат міської 

ради Крицький М.В. подав заяву щодо наявності у нього конфлікту інтересів, а 

тому він не братиме участі у голосуванні по даному питанню. 

 Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  (17 депутатів, міський голова;) 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

   „не голосували“-   1 (Крицький М.В.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,1767 га, яка розміщена за адресою: Майдан Незалежності, 

7В,  м. Пирятин Полтавської області, для будівництва і обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування на дві земельні 

ділянки площею 0,0170 га та 0,1597 га. 

2. Зобов’язати начальника відділу із земельних та екологічних питань  

виконкому міської ради (Стадник Є.В.) замовити технічну документацію щодо 

поділу зазначеної земельної ділянки. (Рішення № 20 додається). 



21. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  АТ „Пирятинський сирзавод“ та заключення договору оренди. 

ВИСТУПИЛИ:  

 Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  площею 0,0024 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:005:0036), розташованої за адресою:  

вул.Ярмаркова, 1А, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (торговельного павільйону). (Рішення № 21 

додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Пономаренку О.Г. на заключення 

договору оренди земельної ділянки. 

ВИСТУПИЛИ:  

 Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянину Пономаренку О.Г. на  заключення договору 

оренди земельної ділянки площею 0,0025 га для обслуговування будівлі 

торгівлі строком на 5 років. (Рішення № 22 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про затвердження гр. Божку М.М. технічної документації 



із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража. 

ВИСТУПИЛИ:  

 Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова);

    „проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити громадянину Божку М.М. технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0023 га для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 23 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення 

земельних ділянок в с.Верхоярівка учасникам антитерористичної операції для 

ведення особистого селянського господарства. 

ВИСТУПИЛИ:  

 Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства в с.Верхоярівка Пирятинського 

району Полтавської області учасникам антитерористичної операції. (Рішення   

№ 24 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“. 



ВИСТУПИЛИ:  

 Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл публічному акціонерному товариству „Пирятинський 

м’ясокомбінат“ (Білоус В.Б.) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0330 га, розташованої за адресою:  вул. Ярмаркова, 

28, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. (Рішення № 25 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу Пирятинській міській раді на 

розробку технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки під 

об’єктами комунальної власності. 

ВИСТУПИЛИ:  

 Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що комісія рекомендує затвердити рішення з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку технічних 

документацій  із землеустрою на земельні ділянки під об’єктами комунальної 

власності в межах населених пунктів Пирятинської міської ради. (Рішення                 

№ 26 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала присутніх, що 

депутат міської ради Хоменко О.В. перед початком сесії подав заяву, в якій 

просить підтримати звернення Пирятинської міської ради до керівництва 

країни щодо підтримки торговельної блокади тимчасово окупованих територій 

України, та зачитала текст цього звернення. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити звернення Пирятинської міської  ради до Президента України 

П. Порошенка, Голови Верховної  Ради України А. Парубія, Прем’єр-міністра 

України В. Гройсмана щодо підтримки торговельної блокади тимчасово 

окупованих територій України (додається). (Рішення № 27 додається) 

ВИСТУПИЛИ:  

Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка привітала присутніх із 

закінченням першого року діяльності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, який пройшли разом депутати та працівники міської 

ради. Висловила сподівання, що у перспективі всі стануть однією командою, 

будуть більш успішними, мобільними і відчують командну гру.   

Рябоконь О.П., міський голова, подякував всім, хто працював разом в 

одній команді, за якісну роботу та підготовку до сесії.  

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка                                   

 


