
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

другого пленарного засідання двадцятої сесії міської ради  

сьомого скликання 

 

03 березня 2017 року                № 25 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 18 депутатів  

 

Відсутні:    Андрейщук Р.А. 

 Войпанюк В.К. 

 Клепач В.М. 

 Кривобок В.І. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Шаповал Д.Г. 

 Якименко А.В. 

      

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

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

районної ради, Дядькова І.М. – депутат 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 на першому пленарному засіданні був обраний 

секретаріат у складі двох осіб:  Андрейщук Р.А. та Томко С.Я. У зв’язку з 

відсутністю депутата Андрейщук Р.А., головуючий запропонував дообрати до 

складу секретаріату депутата Гудзь В.І. 

 

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

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Дообрати до складу секретаріату другого пленарного засідання двадцятої 

сесії Пирятинської міської ради депутата Гудзь В.І. 

 

Для підрахунку голосів на першому пленарному засіданні була обрана 

лічильна комісія у складі депутатів Горбачова О.В., Крицького М.В., 

Солонського О.М., якій було запропоновано продовжити роботу. 

 

Головуючий  повідомив, що на розгляд другого пленарного засідання 

двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання, відповідно до 

рішення Погоджувальної ради від 08 лютого 2017 року, рекомендацій спільного 

засідання постійних комісій міської ради від 25 лютого 2017 року та трьох 

профільних комісій, які проводили засідання вчора, 02 березня, виноситься               

45 питань. Крім того, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної громади на 2017 рік 

2. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у                     

2017 році 

3. Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“ 

4. Про затвердження Програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів на              

2017 рік 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік 

6. Про затвердження Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік 

7. Про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-економічних 

прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та 

учасників антитерористичної операції“ на 2017 рік 

8. Про затвердження Програми покращення фізичного та психологічного 

стану учасників антитерористичної операції у 2017 році 

9. Про затвердження Програми покращення якості соціального 

обслуговування найбільш вразливих верств населення об’єднаної 

територіальної громади у 2017 році 

10. Про затвердження Програми „Чорнобильці серед нас, з нами в житті 

та пам’яті“ на 2017 рік 

11. Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2017 рік 



12. Про внесення змін та доповнень до Програми культурно-мистецьких 

заходів на 2017 рік 

13. Про затвердження Програми закріплення в селах Пирятинської 

міської ОТГ спеціалістів медичної галузі на 2017 рік 

14. Про затвердження  Програми  покращення матеріально – технічної 

бази фельдшерсько-акушерського пункту в селі Олександрівка на 2017 рік 

15. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства "Каштан" на 2017 рік 

16. Про внесення змін та доповнень до Програми фінансування потреб 

комунального підприємства "Каштан" на утримання об’єктів комунальної 

власності на 2017 рік 

17. Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятина у літній період 2017 року 

18. Про затвердження програми „Питна вода“ на 2017 рік 

19. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік 

20. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік 

21. Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

22. Про затвердження Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

23. Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на              

2017-2018 роки 

24. Про затвердження Програми модернізації каналізаційної насосної 

станції Пирятинської центральної районної лікарні на 2017 рік 

25. Про затвердження Програми  взаємодії з Пирятинським районним 

сектором  Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо 

забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської ОТГ у 2017 році 

26. Про затвердження Програми обладнання вузлами обліку теплової 

енергії (реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста 

Пирятина на 2017 рік  

27. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області на 2017рік 

28. Про затвердження Програми забезпечення Пирятинської районної 

бібліотеки для дітей періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та              

І півріччя 2018 року 

29. Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2017 рік 

30. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2017 рік 

31. Про затвердження Програми  забезпечення  якісними медичними 

послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної  територіальної громади на 

2017 рік 



32. Про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату на 2017-2018 роки“ 

33. Про затвердження Програми „Територіальна оборона“ на                   

2017-2018 роки 

34. Про затвердження Програми підтримки місцевих товаровиробників 

„Вироблено на Пирятинщині“ на 2017рік 

35. Про створення методичного кабінету відділу освіти Пирятинської 

міської ради 

36. 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 її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ 

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

громади на 2017 рік  

38. Про внесення змін до Статутів дошкільних навчальних закладів 

Пирятинської міської ради 

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

сьомого скликання (перше засідання) від 29 березня 2016 року № 50 „Про 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району “  

40. Про списання основних засобів 

41. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

42. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

43. Про надання дозволу гр.Грицай О.Б. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

44. Про припинення договору оренди земельної ділянки з                                       

гр. Живилом Г.Д.  

45. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ПАТ 

„Укрвторчормет“  

46. Різне 

            

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

порядок денний за основу.  

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (18 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 другого пленарного засідання  

двадцятої сесії міської ради, який налічує 45 питань та „Різне“, в цілому. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний другого пленарного засідання двадцятої сесії 

міської ради, який налічує  45 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

 

інформація по 1 питанню порядку денного  - до 30 хв. 

інформація по інших питаннях           - 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 (18 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

1. СЛУХАЛИ: 
  Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування, 

яка презентувала проект Програми соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Пирятинської  

міської об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік (далі – План).  

2. Виконкому міської ради: 

1) забезпечити виконання заходів, передбачених Планом; 

2) проводити щоквартальне звітування про виконання заходів Плану.  

(Рішення № 28 додається). 



2. СЛУХАЛИ:  

Василенка М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу освіти, який 

проінформував про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2017 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який повідомив, 

що профільна комісія рекомендує сесії міської ради затвердити Програму 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році у новій редакції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 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 № 323 

„Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році“, 

виклавши Програму в новій редакції (додається). (Рішення № 29 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2017 році“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який повідомив, 

що профільна комісія рекомендує сесії міської ради затвердити Програму. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  Програму  „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“.  

(Рішення № 30 додається).  

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік. 



ВИСТУПИЛИ: 

Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який повідомив, 

що питання розглядалося на профільній комісії, яка рекомендує сесії міської 

ради затвердити Програму. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік. 

(Рішення № 31 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми соціального захисту населення на 2017 рік. Зазначила, 

що на вчорашньому засіданні постійних комісій з питань освіти, культури, 

молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва був представлений оновлений проект Програми. До нього були 

включені два додатки: „Порядок надання матеріальної допомоги громадянам на 

відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, 

затоплення“ та „Порядок відшкодування перевізникам компенсації за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян у приміському та міському 

автотранспорті загального користування у Пирятинській міській об'єднаній 

територіальній громаді“. На відшкодування компенсації за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян у приміському (міському) 

автотранспорті загального користування у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді було запропоновано виділити кошти в сумі 166464 грн. 

Комісії погодили запропоновані зміни. Крім того, попросили надати акт 

обстеження наслідків пожежі, яка сталася в будинку громадянки Саган О.М., 

якій планується виділити кошти в сумі 10 тис. грн на відшкодування збитків. 

Цей акт підготовлений і буде наданий для ознайомлення всім бажаючим. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (18 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. (Рішення № 32 додається). 



6. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, 

учасників антитерористичної операції та членів їх  сімей, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, на 2017 рік. Зазначила, що в остаточному варіанті проекту Програми, 

який пропонується для затвердження, є зміна: уточнено суму, яка передбачена 

для надання щомісячної матеріальної допомоги дитині загиблого учасника АТО 

Аранчію М.О. в розмірі прожиткового мінімуму. У зв’язку з тим, що протягом 

року прожитковий мінімум буде змінюватися, сума матеріальної допомоги 

збільшена з 16750 грн до 17677 грн. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік. (Рішення № 33 додається).  

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження  

Програми „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної 

операції“ на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який повідомив, 

що питання розглядалося на профільній комісії і вона рекомендує сесії міської 

ради затвердити Програму. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Всебічний захист соціально-економічних прав 

ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції“ на 2017 рік. (Рішення № 34 додається). 

 



8. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми покращення фізичного та психологічного стану учасників 

антитерористичної операції у 2017 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, голова Пирятинської районної державної 

адміністрації, який повідомив, що не буде брати участі в голосуванні через 

наявність у нього конфлікту інтересів. 

  

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1(Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму покращення  фізичного та психологічного стану 

учасників антитерористичної операції на 2017 рік. (Рішення № 35 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення об’єднаної територіальної громади у 2017 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, голова Пирятинської районної державної 

адміністрації, який повідомив, що не буде брати участі в голосуванні через 

наявність у нього конфлікту інтересів. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1(Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму  покращення якості соціального обслуговування 

найбільш  вразливих верств населення  об’єднаної територіальної громади у 

2017 році. (Рішення № 36 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ на 2017 рік. 



ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, голова Пирятинської районної державної 

адміністрації, який повідомив, що не буде брати участі в голосуванні через 

наявність у нього конфлікту інтересів. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1(Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ 

на 2017 рік. (Рішення № 37 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2017 рік. 

  

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  Програму соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на  

2017 рік. (Рішення № 38 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень 

до Програми культурно-мистецьких заходів на 2017 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що в проекті Програми 

врахована ініціатива депутата міської ради Мірошніченко А.О. та редактора 

газети „Пирятинська правда“ Берегового Ю.О. стосовно проведення фестивалю 

„Королева бензоколонки“. Кошти, які були передбачені на проведення 

фестивалю українсько-польської культури „Пирятин-FEST“, частково 

спрямовані на проведення „Королеви бензоколонки“. Це пов’язано з тим, що на 

даний час не досягнуто домовленості з польської стороною щодо її участі у 

фестивалі. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Програми культурно-мистецьких заходів на 2017 рік, 

затвердженої рішенням дев’ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 325, виклавши її в новій редакції. 

(Рішення № 39 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми закріплення в селах Пирятинської міської ОТГ спеціалістів медичної 

галузі на 2017 рік. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. (Рішення 

№ 40 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження  

Програми  покращення матеріально – технічної бази фельдшерсько-

акушерського пункту в селі Олександрівка на 2017 рік. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму покращення матеріально-технічної  бази ФАПу в 

селі Олександрівка у 2017 році, що додається. (Рішення № 41 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до 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 

повідомив, що питання розглядалося на засіданні профільної комісії, яка 

рекомендує сесії міської ради затвердити Програму в новій редакції. 



ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно(18  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 № 42 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми фінансування 

потреб комунального підприємства „Каштан“ на утримання об’єктів 

комунальної власності на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

запропонував затвердити Програму в новій редакції відповідно до 

рекомендацій профільної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно(18  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 № 317 

„Про затвердження Програми фінансування потреб комунального 

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

2017 рік“, виклавши Програму в новій редакції (додається). (Рішення № 43 

додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах міста Пирятина у літній період 2017 року. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму організації  рятування людей на водних об’єктах 

міста Пирятин у літній період 2017 року. (Рішення № 44 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Дуброва М.Я., директора комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про затвердження Програми „Питна 

вода“ на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зазначила, що надійшла заява від 

депутата Дуброва М.Я., який повідомляє, що має конфлікт інтересів по даному 

питанню і тому не братиме участі в голосуванні.  

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб; 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Питна вода“ на 2017 рік. (Рішення №45 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Кривця В.В., директора комунального підприємства „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“, який проінформував про затвердження 

Програми покращення матеріально-технічної бази Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

повідомив, що питання розглядалося на засіданні комісії, яка підтримала 

клопотання керівника Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд і 

рекомендувала сесії міської ради затвердити зазначену Програму. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік. (Рішення № 46 

додається). 

 

 



20. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала  про затвердження Програми покращення матеріально-

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

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік. (Рішення № 47 

додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження Програми розвитку 

дорожнього руху Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2019 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

запропонував затвердити Програму відповідно до рекомендацій профільної 

комісії. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки. 

(Рішення № 48 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження Програми розвитку 

вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 -2019 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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



запропонував затвердити Програму відповідно до рекомендацій профільної 

комісії. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку вуличного освітлення Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки. (Рішення № 49 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:  

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

міської ради, який проінформував про затвердження Програми сприяння 

створенню ОСББ на 2017-2018 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Тучіна Л.В., голова правління ОСББ „Соборна 47“, яка ознайомила із 

зауваженнями новостворених об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків до Програми. Запропонувала: 

1) в розділі 3 „Завдання Програми“ доповнити словом „водовідведення“ 

такий абзац: „Фінансування робіт з капітального та поточного ремонтів 

житлових будинків, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання 

житлових будинків та ліфтів, впровадження енергозберігаючих заходів у 

будинках, в яких створено ОСББ“; 

2)  виключити із розділу 4 „Механізм реалізації Програми“ абзац 4: 

„Фінансування ОСББ проводиться після погашення жителями будинку 

(будинків) 50 % від загальної суми боргу за послуги, надані комунальними 

підприємствами (КП „Каштан“, КП „Пирятинський міський водоканал“, 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди)“; 

3) із переліку документів, необхідних для отримання фінансової 

підтримки з бюджету міської об’єднаної територіальної громади, виключити 

„рішення загальних зборів ОСББ про участь у Програмі“; натомість, включити 

„акт обстеження житлового будинку за заявленим видом робіт, проведений за 

участю фахових спеціалістів міської ради“; 

4)  до розділу 4 „Механізм реалізації Програми“ додати розроблений  

механізм отримання коштів на проведення поточних ремонтів. 

Хоменко О.В., голова профільної комісії, який запропонував підтримати 

співвласників багатоквартирних будинків. 

Жайворонок О.Л., голова депутатської групи „Трудовий порядок“, який 

не погодився з пропозицією Хоменка О.В. Наголосив, що норму стосовно 

погашення 50% від загальної суми боргу за комунальні послуги треба 

залишити, тому що всі громадяни повинні бути в рівних умовах: і власники 

приватних будинків, і співвласники багатоквартирних будинків. 



Томко С.Я., депутат міської ради, який запропонував відкласти Програму 

для доопрацювання. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував наступне: прийняти 

Програму у запропонованій редакції; після сесії детально вивчити пропозиції 

голів ОСББ, обговорити їх на засіданні профільної комісії за участю заявників 

та подати на розгляд наступної сесії. 

 

Під час обговорення даного питання депутат Бурий М.С. залишив 

пленарне засідання ради. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Програму сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки. 

(Рішення № 50 додається). 

2. Постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального 

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

(Хоменко О.В.) вивчити пропозиції співвласників багатоквартирних будинків, 

розглянути їх на засіданні комісії за участю заявників, винести питання на 

наступну сесію міської ради. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Кривця В.В., директора комунального підприємства „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“, який проінформував про затвердження  

Програми модернізації каналізаційної насосної станції Пирятинської 

центральної районної лікарні на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1 (Куча О.Є.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму  модернізації каналізаційної насосної станції 

Пирятинської центральної районної лікарні на 2017 рік. (Рішення № 51 

додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника Пирятинського районного сектору Головного 

управління ДСНС України в Полтавській області, який проінформував про 

затвердження Програми  взаємодії з Пирятинським районним сектором  

Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо 

забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської ОТГ у 2017 році. 



Крім того, повідомив про наявність конфлікту інтересів по даному питанню і 

про те, що не братиме участі в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1 (Клименко Ю.В.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму  взаємодії з Пирятинським районним сектором 

Головного Управління ДСНС України  в Полтавській області щодо 

забезпечення  пожежної безпеки  на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2017 році. (Рішення № 25 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження Програми обладнання 

вузлами обліку теплової енергії (реконструкції системи теплопостачання) 

житлових будинків міста Пирятина на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

запропонував підтримати Програму відповідно до рекомендацій комісії. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина 

на 2017 рік. (Рішення № 53 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ : 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

Управління Служби безпеки України в Полтавській області на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Йощенко В.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 



повідомив, що питання розглядалося на засіданні бюджетної комісії, яка 

рекомендувала сесії міської ради затвердити Програму. 

  

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу Управління Служби безпеки України в Полтавській області 

на 2017рік. (Рішення № 54 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей 

періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1 (Куча О.Є.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму  забезпечення Пирятинської районної бібліотеки 

для дітей періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та на І півріччя 

2018 року. (Рішення № 55додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який зазначив,  що 

питання розглядалося на профільній комісії, і запропонував поставити його на 

голосування.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку пріоритетних видів спорту на 2017 рік. 

(Рішення № 56 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ 

„Колос“ АПК України на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб; 

„не голосували“ – 1 (Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту районної 

організації ВФСТ „Колос“  АПК України на 2017 рік. (Рішення № 57 

додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування, 

яка проінформувала про затвердження Програми забезпечення  якісними 

медичними послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної  територіальної 

громади на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб; 

„не голосували“ – 1 (Куча О.Є.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму забезпечення  якісними медичними послугами 

жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017рік. 

(Рішення № 58 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування, 

яка проінформувала про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату на 2017-2018 роки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб; 

„не голосували“ – 1 (Куча О.Є.) 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Підтримка Пирятинського районного військового 

комісаріату на 2017-2018 роки“. (Рішення № 59 додається). 

33. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування, 

яка проінформувала про затвердження Програми „Територіальна оборона“ на 

2017-2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб; 

„не голосували“ – 1 (Куча О.Є.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки. 

(Рішення № 60 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування, 

яка проінформувала про затвердження Програми підтримки місцевих 

товаровиробників „Вироблено на Пирятинщині“ на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб; 

„не голосували“ – 1 (Куча О.Є.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму підтримки місцевих товаровиробників „Вироблено 

на Пирятинщині“ на 2017рік. (Рішення № 61 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

 Василенка М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу освіти 

міської ради, який проінформував про створення методичного кабінету відділу 

освіти Пирятинської міської ради. Зазначив, що у методичному кабінеті 

планується п’ять штатних одиниць, ознайомив з колом обов’язків кожного 

працівника.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який зазначив,  що  

це питання неодноразово порушувалося на засіданнях постійних комісій 

міської ради, розглянуто на засіданні профільної комісії, яка рекомендує сесії 

міської ради  затвердити рішення з даного питання.  

 



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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити  методичний кабінет відділу освіти Пирятинської міської 

ради. 

2. Затвердити Положення про методичний кабінет відділу освіти 

Пирятинської міської ради, що додається. (Рішення № 62 додається). 

 

36. 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 її виконавчих органів, витрат на їх утримання“. Запропонувала 

доповнити даний проект рішення пунктом 4 „Ввести 5 (п’ять) додаткових 

штатних одиниць – працівників методичного кабінету відділу освіти міської 

ради“, оскільки у попередньому рішенні про створення методичного кабінету 

не вказаний його кількісний склад.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Йощенко В.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

запропонував затвердити проект рішення з даного питання в уточненій 

редакції.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб; 

                              „не голосували“ – 1 (Куча О.Є., який був відсутній під      

час голосування). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

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

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

виконавчих органів, витрат на їх утримання“ з урахуванням наданої пропозиції. 

(Рішення № 63 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Солонський О.М., депутат міської ради, який порушив питання виділення 

коштів на придбаня шкільних парт для учнів 1-4 класів. 

 Цюра І.О., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

пояснила, що на бюджетній комісії було рекомендовано виділити кошти на 

придбання шкільних дошок, а питання щодо придбання парт розглянути за 

результатами першого півріччя, в період підготовки до нового навчального 

року. 

Йощенко В.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який сказав, що  

членам комісії не повідомили, що був лист від батьків Пирятинського ліцею. 

Запропонував виділити кошти з нерозподіленого залишку. 

Куча О.Є., член постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який сказав, що 

кошти нерозподіленого залишку зарезервовані на проведення заходів з 

енергозбереження у навчальних закладах та реконструкцію системи опалення 

Пирятинського ліцею.  

Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який сказав, що після такого тривалого, напруженого 

бюджетного процесу, ретельної підготовки проекту бюджету недоцільно на 

сесії вносити до нього зміни. Питання щодо придбання парт можна вирішити 

вже після першого квартала, за умови перевиконання бюджету. Крім того, 

повідомив, що стоїть питання розроблення Програми забезпечення навчальних 

закладів шкільними меблями, яку планується реалізувати протягом двох-трьох 

років.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік. (Рішення № 64 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

 Василенка М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу освіти 

Пирятинської міської ради, який проінформував про внесення змін до Статутів 

дошкільних навчальних закладів Пирятинської міської ради. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Статути дошкільних навчальних закладів Пирятинської 

міської ради, виклавши їх у новій редакції. (Рішення № 65 додається). 

 

Після голосування депутат Куча О.Є. залишив пленарне засідання. 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (перше засідання) 

від 29 березня 2016 року № 50 „Про Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який повідомив, що протягом тижня 

відбулося два засідання ради співзасновників територіального центру. 

Обговорювалося здебільшого питання штатного розпису. Запропоновано 

утворити робочу групу, яка б вивчила питання, провела консультації з 

департаментом соціального захисту населення, іншими об’єднаними 

громадами, напрацювала пропозиції щодо оптимальної чисельності працівників 

терцентру. За домовленістю з районною радою, очолюватимуть робочу групу 

заступники міського голови та голови районної ради. До цієї робочої групи 

міський голова запропонував включити представників постійних комісій 

міської ради, які мають відношення до даного питання. 

 Горбачов О.В.  запропонував до складу робочої групи депутата 

Солонського О.М. від комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту.  

 Йощенко В.М. запропонував до складу робочої групи від комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва свою кандидатуру. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Положення про Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району та 

затвердити його нову редакцію, що додається. 

2. Затвердити перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання 

структурними підрозділами Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 66 додається). 

3. Включити до складу робочої групи, яка вивчатиме питання щодо 

штатного розпису Територіального центру соціального обслуговування 



(надання соціальних послуг) Пирятинського району депутатів міської ради                       

Йощенка В.М. та Солонського О.М. 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про списання основних засобів – саджанців, придбаних у 2013-

2014 роках. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Дозволити  списати з балансу Пирятинської  міської ради та зняти  з  

обліку зелені насадження, які були висаджені на території ДНЗ „Червона 

шапочка“ та біля приміщення міської ради, згідно з додатком. (Рішення № 67 

додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника 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 

запропонував проголосувати за поданий проект рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити громадянам технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). (Рішення № 68 

додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про надання дозволів на виготовлення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував затвердити рішення з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 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 № 69 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про надання дозволу гр.Грицай О.Б. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці  Грицай О.Б. на виготовлення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0200 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 70 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з                       

громадянином Живилом Г.Д.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кудрявцев О.О., головний спеціаліст юридичного відділу, який надав 

пояснення, що термін дії договору оренди закінчився і його треба припинити, 

після чого зазначений громадянин буде сплачувати земельний податок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0549 га, 

укладений з громадянином Живилом Г.Д. 15 червня 2016 року, в зв’язку із 

закінченням терміну дії. (Рішення № 71 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про заключення договору оренди земельної ділянки з ПАТ 

„Укрвторчормет“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував проголосувати за поданий проект рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Заключити з публічним акціонерним товариством „Укрвторчормет“ 

(Горєлова Н.Г.) договір оренди земельної ділянки площею 1,7825 га на суму 

630523,73 грн (шістсот тридцять тисяч п’ятсот двадцять три гривні 73 коп.), що 

складає 3% від нормативної грошової оцінки землі в цінах 2017 року, строком 

на 5 років. Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 10508,72 грн 

(десять тисяч п’ятсот вісім гривень 72 коп.). (Рішення № 72 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Крицького М.В., депутата міської ради, який повідомив, що отримав 

лист-відповідь від Управління Служби безпеки України в Полтавській області 

щодо розгляду колективного звернення групи депутатів Пирятинської міської 

ради, в тому числі і його, стосовно можливих неправомірних дій міського 

голови Рябоконя О.П. та службових осіб ПП „Удайбудпроект“. Зачитав текст 

отриманого листа і зробив заяву, що ніяких звернень до органів СБ України 

депутати міської ради не надсилали. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., подякував всім за якісно 

підготовлену сесію та конструктивну роботу і оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка                                   


