
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

першого пленарного засідання двадцять першої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

31 березня 2017 року               № 26 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання –  21 депутат; 

на кінець засідання – 16 депутатів. 

 

Відсутні:    Йощенко В.М. 

 Крицький М.В. 

 Скочко О.М. 

 Щур Т.Г. 

 Якименко А.В. 

     

На сесію запрошені та присутні члени виконавчого комітету міської ради, 

заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради,  керівники комунальних  підприємств, 

закладів освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів 

масової інформації та громадськості. 
 

Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Солонський С.П.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –  Клименко Ю.В. та 

Мірошниченко А.О.  

 

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

   „проти“ –    0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Обрати до складу секретаріату двадцять першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради депутатів Клименка Ю.В. та Мірошниченко А.О.  



Депутат Кривобок В.І. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Михайлюк О.В., Шаповал Д.Г.  

 

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

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять першої позачергової сесії міської ради 

у складі трьох осіб, персонально –  Шаповал Д.Г., Михайлюк О.В., Дубров М.Я. 

 

Головуючий  повідомив, що на розгляд пленарного засідання двадцять 

першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 24 питання. Всі вони були попередньо оприлюднені на власному 

сайті територіальної громади Пирятина та в засобах масової інформації, 

обговорювались на  засіданнях  профільних комісій, які проходили  21, 22, 28, 

29, 30 березня. Таким чином, сформовано порядок денний, який налічує 24 

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

повідомлень тощо).  

 

Порядок денний 

 

1. Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2017 року № 14 „Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 30 

червня 2016 року № 148 „Про єдиний податок“ 

2. Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2017 року № 15„Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від               

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

земельної ділянки“  

3. Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2017 року № 16 „Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від               

30 червня 2016 року № 151 „Про транспортний податок“ 

4. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2017 рік 

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

громади на 2017 рік 

6. Про затвердження Програми взаємодії з НПП „Пирятинський“ для 

здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні та збереженню 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

7. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 34 „Про внесення змін та 



доповнень до Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Пирятинської міської ради“ 

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

населених пунктів Пирятинської міської ради та затвердження його в новій 

редакції 

9. Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

10. Про надання  дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПрАТ „Укрзооветпромпостач“ 

12. Про затвердження релігійній громаді на честь святих Цілителів 

Безсребренників і Чудотворців Української Православної Церкви проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.Розтішевській Т.В.  та 

заключення договору сервітуту  

14. Про скасування рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 161 „Про надання дозволу 

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

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

будівництва та обслуговування будівлі торгівлі“ 

15. Про надання дозволу гр. Шаповал О.М.на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

16. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Прилуцька, 31А, с.Верхоярівка 

Пирятинського району Полтавської області, для будівництва та обслуговування 

будівлі торгівлі 

17. Про встановлення орендної плати за землю 

18. Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельних 

ділянок в с.Верхоярівка учасникам антитерористичної операції для ведення 

особистого селянського господарства 

19. Про скасування рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 347 „Про надання дозволу 

ТВБВ №10016/079 АТ„Ощадбанк“  на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража“ 

20. Про надання дозволу Публічному акціонерному товариству 

„Державний ощадний банк України“ на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ 



21. Про припинення договору оренди земельної ділянки з                          

гр. Філоненко Г.І. 

22. Про скасування рішення дев’ятнадцятої сесії  Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року  № 350 „Про  заключення 

договорів оренди з ПАТ Укртелеком“ 

23. Про заключення договорів оренди з ПАТ „Укртелеком“ 

24. Про заключення договору оренди земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Ярмаркова, 14, м.Пирятин, з ФОП Куцебко Л.А. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

порядок денний за основу.  

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

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

зауважень, доповнень, інших пропозицій щодо порядку денного, головуючий 

запропонував затвердити порядок денний пленарного засідання  двадцять 

першої позачергової сесії міської ради, який налічує 24 питання та „Різне“, в 

цілому. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять першої 

позачергової  сесії міської ради, який налічує  24 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

інформація по питаннях  порядку денного  - до 10 хв.;       

для виступів в обговоренні                         - до   3 хв.; 

питання-відповіді                                       - в  межах 1- 2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 1 години 30 хвилин без 

перерви. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

  

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

проведену апаратом виконавчого комітету міської ради роботу в міжсесійний 

період з 28 лютого до 31березня 2017 року. (Додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                   

28 лютого 2017 року № 14 „Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 148 

„Про єдиний податок“. Доповіла, що нею не було враховано, що рішення щодо 

встановлення розмірів податків є нормативно-правовими актами і вступають в 

дію з моменту їх прийняття, на що і вказала  фіскальна служба. Запропонувала 

внести зміни до другого пункту рішення та визначити,  що воно вступає в дію з 

01 квітня 2017 року. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 2 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2017 року № 14 „Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від            

30 червня 2016 року № 148 „Про єдиний податок“, виклавши його в новій 

редакції, а саме: визначити, що рішення вступає в дію з 01 квітня 2017 року. 

(Рішення № 73 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                   

28 лютого 2017 року № 15 „Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 150 

„Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“.  

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 3 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2017 року № 15 „Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від    

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

земельної ділянки“, виклавши його в новій редакції, а саме: визначити, що 

рішення вступає в дію з 01 квітня 2017 року. (Рішення № 74 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                 

28 лютого 2017 року № 16 „Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 151 

„Про транспортний податок“.  

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 3 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2017 року № 16 „Про внесення змін до 

рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від   

30 червня 2016 року № 151 „Про транспортний податок“, виклавши його в 

новій редакції, а саме: визначити, що рішення вступає в дію з 01 квітня                  

2017 року. (Рішення № 75 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік в частині 

збільшення коштів на сплату членських внесків в зв’язку з членством в 

Асоціації міст України до 18,5 тис. грн.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 315 „Про 

затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції (додається). (Рішення № 76 додається). 

 



5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік, які виникли у зв’язку з розподілом 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами, іншої субвенції з 

обласного бюджету переможцям обласного конкурсу проектів і програм 

розвитку територіальних громад Полтавської області у 2016 році. Інші зміни 

вносяться у зв’язку з перерозподілом планових призначень між кодами 

програмної класифікації видатків та доходів в межах виділених асигнувань. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2,3, 4, 5, 6. (Рішення  №77 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Митропана Ю.М., директора НПП „Пирятинський“, який проінформував, 

про Програму взаємодії з НПП „Пирятниський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні та збереженню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дубров М.Я., Бурий М.С., Горбачов О.В., депутати міської ради, які 

зробили зауваження щодо незадовільного стану о. Масальський.  

Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка запропонувала провести 

круглий стіл за участю фахівців міської ради, депутатів міської ради, керівників 

НПП „Пирятинський“ та ДП „Пирятинский лісгосп“, представників громади  з 

метою напрацювання пропозицій щодо благоустрою о.Масальський. Результати 

обговорення винести на розгляд сесії міської ради. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Програму взаємодії з НПП „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні та збереженню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. (Рішення  № 78 додається). 

2. Обговорити питання щодо благоустрою о.Масальський на засіданні 



круглого столу за участю фахівців міської ради, депутатів міської ради, 

керівників НПП „Пирятинський“ та ДП „Пирятинский лісгосп“, представників 

громадськості. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                       

11 грудня 2015 року № 34 „Про внесення змін та доповнень до Положення про 

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Пирятинської 

міської ради“. Повідомила, що постійною комісією з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва до 

абзацу 2 пункту 2.2 зазначеного Положення запропоновані зміни: розмір 

щомісячної премії для міського голови, заступників міського голови з питань 

діяльності виконкому встановлюється рішенням сесії Пирятинської міської 

ради не на термін повноважень, а щорічно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський  голова, який сказав, що в міській раді є серйозна 

проблема з кадровим забезпеченням, яка виникла через низький розмір 

заробітних плат, і тому є потреба поряд із змінами, запропонованими 

постійною комісією, внести ще одну зміну до абзацу 4 пункту 2.2 зазначеного 

Положення: розмір премії визначати у відсотках від загальної суми посадового 

окладу, рангу, вислуги років, надбавки за високі досягнення у праці з 

урахуванням фактично відпрацьованого робочого часу або фіксованою сумою. 

Ця зміна дасть змогу збільшити розмір заробітної плати працівникам міської 

ради. 

 Клепач В.М., Андрейщук Р.А., Жайворонок О.Л.,  депутати міської ради, 

які взяли участь в обговоренні та висловили різні думки щодо зазначених 

пропозицій. 

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

виконкому, Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, Цюра І.О., 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, які взяли участь в 

обговоренні та відповіли на запитання депутатів.  

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

культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який запропонував зняти це 

питання та розглянути його на зведеному засіданні профільних комісій. 

  

Головуючий Рябоконь О.П. виніс на голосування проект рішення, 

запропонований бюджетною комісією.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –                8 депутатів; 

   „проти“ –       7 депутатів; 

   „утрималися“ –      3 депутати; 

   „не голосували“ -    1(міський голова). 



 Протокол поіменного голосування додається. 

    

Депутати Войпанюк В.К., Куча О.Є. та Пишненко М.Ф. залишили 

пленарне засідання сесії  до початку голосування та участі в ньому не брали. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

 Головуючий на сесії Рябоконь О.П. виніс на голосування проект рішення, 

в якому відображені дві пропозиції щодо внесення змін до Положення про 

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –      10 депутатів; 

   „проти“ –       6 депутатів; 

   „утрималися“ –      2 депутатів; 

   „не голосували“-     1 (міський голова). 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

Депутати Клепач В.М., Дубров М.Я., Солонський С.П. та Хоменко О.В. 

покинули залу засідання. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальник відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, яка проінформувала про внесення доповнень до Переліку вулиць, 

провулків, площ населених пунктів Пирятинської міської ради та затвердження 

його в новій редакції. Повідомила, що до Переліку пропонується внести по 

одній вулиці в с. Олександрівка та в с. Могилевщина. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести доповнення до Переліку вулиць, провулків, площ населених 

пунктів Пирятинської міської ради та затвердити його в новій редакції. 

(Рішення № 79 додається). 

 

9. 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).  



ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (14 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 № 80 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу 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. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати  дозволи на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам. (Рішення № 81 додається). 

  

11. 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) ПрАТ „Укрзооветпромпостач“. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати  дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) ПрАТ „Укрзооветпромпостач“. (Рішення № 82 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження релігійній громаді на честь святих 

Цілителів Безсребренників і Чудотворців Української Православної Церкви 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. 



ВИСТУПИЛИ: 

 Шаповал Д.Г., член комісії з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та охорони природи, який повідомив, що питання 

розглядалося на профільній комісії, яка рекомендує затвердити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, так як дозвіл 

на виготовлення документації був наданий, документація виготовлена, 

претензій до неї немає. 

 

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

   „проти“ –     0  осіб; 

   „утрималися“ –    1 (Михайлюк О.В.). 

 

Повернувся до зали засідань та брав участь в голосуванні депутат        

Хоменко О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

релігійній громаді на честь святих Цілителів Безсребренників і Чудотворців 

Української Православної Церкви. (Рішення № 83 додається). 

 

13. 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 гр.Розтішевській Т.В.  

та заключення договору сервітуту. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. покинув залу засідань, участі в голосуванні не 

брав. Повернувся до зали засідань та брав участь в голосуванні депутат          

Дубров М.Я. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки гр.Розтішевській Т.В. та заключити 

договір сервітуту терміном на один рік. (Рішення № 84 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про скасування рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 161 „Про надання 



дозволу гр.Шаповал О.М.  на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

міської ради Шаповал Д.Г. повідомив про наявність у нього конфлікту 

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

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1 (Шаповал Д.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Скасувати рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 30 червня 2016 року № 161 „Про надання дозволу                   

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

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

будівництва та обслуговування будівлі торгівлі“. (Рішення № 85 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Шаповал О.М. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

міської ради Шаповал Д.Г. повідомив про наявність у нього конфлікту 

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

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1 (Шаповал Д.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл громадянці Шаповал О.М.  на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0184 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

2. Зобов’язати гр.Шаповал О.М. виготовлену технічну документацію 

подати на затвердження сесії міської ради. (Рішення № 86 додається). 

 



16. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Прилуцька, 31А, 

с.Верхоярівка Пирятинського району Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівлі торгівлі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

міської ради Шаповал Д.Г. повідомив про наявність у нього конфлікту 

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

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб; 

   „не голосували“ – 1 (Шаповал Д.Г.). 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань та брав участь в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0200 га, 

розташованої за адресою: вул.Прилуцька, 31-а, с.Верхоярівка Пирятинського 

району Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі з метою передачі зазначеної земельної ділянки в оренду шляхом 

проведення аукціону. 

2. Уповноважити начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стадника Є.В. замовити проект землеустрою щодо 

відведення вищезазначеної земельної ділянки та подати його на затвердження 

сесії Пирятинської міської ради. (Рішення № 87 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про встановлення орендної плати за землю. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити розмір орендної плати на 2017 рік за користування 

земельними ділянками, які надані громадянам міста для ведення 

індивідуального огородництва, в сумі 7,00 грн (сім гривень 00 коп) за 0,0100 га. 

(Рішення № 88 додається). 



18. 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 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  

№ 89 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про скасування рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 347 „Про надання 

дозволу ТВБВ №10016/079 АТ„Ощадбанк“  на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража“. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Скасувати рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 347 „Про надання дозволу ТВБВ 

№10016/079 АТ „Ощадбанк“ на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража“. 

(Рішення № 90 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу Публічному акціонерному 

товариству „Державний ощадний банк України“ на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству „Державний 

ощадний банк України“ на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0100 га, розташованої за адресою:  

вул.Європейська, 47, м.Пирятин Полтавської області,  для будівництва та 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ (обслуговування 

гаражу). 

2. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство „Державний ощадний 

банк України“ виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки подати на затвердження сесії Пирятинської міської ради. (Рішення № 

91 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з                          

гр. Філоненко Г.І. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0042 га, 

укладений  з гр. Філоненко Г.І. 25 лютого 2010 року, згідно з поданою заявою. 

(Рішення № 92 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про скасування рішення дев’ятнадцятої сесії  

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 350 

„Про  заключення договорів оренди з ПАТ Укртелеком“. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 Визнати таким, що втратило чинність, рішення дев’ятнадцятої сесії  

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 350 

„Про  заключення договорів оренди з ПАТ „Укртелеком“. (Рішення № 93 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про заключення договорів оренди з ПАТ „Укртелеком“. 



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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 Заключити з публічним акціонерним товариством  „Укртелеком“ 

договори оренди земельних ділянок. (Рішення № 94 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про заключення договору оренди земельної ділянки, 

розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 14, м.Пирятин, з ФОП Куцебко Л.А. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  
 Заключити з фізичною особою – підприємцем Куцебко Л.А.  договір 

оренди земельної ділянки площею 0,0037 га, розташованої за адресою: 

вул.Ярмаркова, 14, м. Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 95 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Горбачова О.В., голову постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, 

який порушив питання щодо забезпечення зупинок пасажирських поїздів на 

станції Пирятин Полтавської області. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що сьогодні підготовлено 

листи до Полтавської обласної державної адміністрації та ПАТ „Укрзалізниця“ 

щодо надання роз’яснень, на якій підставі прийнято рішення про відміну 

зупинок. Міська рада наполягає на тому, що вимоги „Укрзалізниці“ стосовно 

відшкодування з місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій 

громадян залізничним транспортом є безпідставними, а повідомлення щодо 

закриття залізничної станції незаконним. Якщо вимоги щодо забезпечення 

перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу від станції Пирятин не будуть 

виконані,  міська рада від імені Пирятинської міської об’єднаної громади буде 

звертатися до суду.  Поряд з тим, міський голова зазначив, що в умовах, коли 

державою не передбачені видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян, міській раді доведеться частково забезпечити пільгування 

залізничних перевезень, як це було зроблено відносно автобусних перевезень 

на території Пирятинської ОТГ.  

 Андрейщук Р.А., депутата міської ради, яка запропонувала не закривати 

двадцять першу сесію міської ради; питання про внесення змін до рішення 

другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11 грудня                 



2015 року № 34 „Про внесення змін та доповнень до Положення про 

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Пирятинської 

міської ради“ розглянути на засіданнях постійних комісій та винести на 

затвердження сесії. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував друге пленарне 

засідання двадцять першої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання провести 06 квітня 2017 року, о 15 годині. На розгляд 

винести одне питання щодо внесення змін до Положення про преміювання та 

надання матеріальної допомоги працівникам Пирятинської міської ради, яке не 

набрало більшості голосів.  

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Друге пленарне засідання двадцять першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання провести 06 квітня 2017 року, о 

15 годині. На розгляд сесії винести одне питання щодо внесення змін до 

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

Пирятинської міської ради, попередньо обговоривши його на засіданні 

постійних комісій. 

 

26. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Дуброва М.Я., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

наведення порядку на території, розташованій поблизу АЗС „ТАТ-НАФТА“ по 

вул. Абаканській,  яка на даний час заросла бур’янами. Зазначив, що свого часу 

земельні ділянки на цій території були надані під житлове будівництво та 

ведення особистого селянського господарства. Якщо вони тривалий час не 

використовуються за призначенням, можна спробувати повернути їх в 

комунальну власність об’єднаної громади. Або ж направити листи власникам 

земельних ділянок з вимогою забезпечення належного утримання території. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який навів приклад того, як міській раді 

вдалося повернути в комунальну власність дві земельні ділянки площею 4,0 га в 

районі АС № 1, довівши в суді, що це не орна земля, а колишня промислова 

зона. Земельні ділянки, про які говорить депутат Дубров М.Я., знаходяться на 

території колишнього райагропостачу. Таким чином, це також не орна земля, а 

колишня промислова зона, і це можна довести, піднявши архіви. Запропонував 

дати відповідне доручення відділу із земельних та екологічних питань. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Доручити відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської 

ради вивчити питання щодо можливості повернення у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади земельних ділянок, 

розташованих на території колишнього Пирятинського райагропостачу, у 

зв’язку з їх тривалим нецільовим використанням.   

 

27. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка оприлюднила депутатський запит 

Жайворонка О.Л., голови депутатської групи „Трудовий порядок“, щодо 

проведення звіту міського голови про свою роботу за 2016 рік на відкритій 

зустрічі з громадянами.   

 Рябоконя О.П., міського голову, який повідомив, що він планував 

прозвітувати перед громадою ще на минулому тижні, але плани змінилися в 

зв’язку з його відрядженням до Львова та Кракова для участі у Форумі 

місцевого самоврядування (м.Львів) та Форумі мерів (м.Краків, Польща), де він 

представляв не тільки Пирятинську міську об’єднану територіальну громаду, а 

й Асоціацію об’єднаних територіальних громад. Наголосив, що ні Законом 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, ні Регламентом 

Пирятинської міської ради сьомого скликання не визначено, коли саме міський 

голова повинен звітувати про свою роботу. Звіт буде проведено обов’язково.  

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив про завершення 

першого пленарного засідання двадцять першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради. 
 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка                                   

 
 

 


