
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання двадцять третьої сесії міської ради 

  сьомого скликання 

 

31 травня  2017 року               № 29 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання –  22  депутати; 

на кінець засідання    –  20 депутатів. 

 

Відсутні:    Крицький М.В. 

 Куча О.Є. 

 Скочко О.М. 

 Солонський С.П. 

     

На сесію запрошені та присутні: депутати Полтавської обласної ради, 

обрані від міста, 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 Кривобок В.І.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –  Михайлюк О.В. та       

Щур Т.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –    0 осіб; 

   „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Михайлюка О.В. та Щур Т.Г. 



Депутат Томко С. Я. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Войпанюк В.К., Горбачов О.В., Якименко А.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять третьої сесії міської ради у складі 

трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Войпанюк В.К.,   Якименко А.В. 

 

Головуючий  повідомив, що на розгляд двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 41 питання. Всі вони 

були оприлюднені на  власному сайті територіальної громади Пирятина та в 

засобах масової інформації,  обговорювалися на засіданнях профільних комісій, 

які проходили 22, 24, 25, 29 травня, та на спільному засіданні постійних 

комісій, яке відбулося 29 травня. Крім того, окремі питання обговорювалися 

вчора на засіданні робочої групи за участю голів постійних комісій. Таким 

чином, сформовано проект порядку денного, який налічує 41 питання та, 

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

тощо). 
 

Порядок денний 

 

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

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

„Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“ 

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

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

„Про затвердження Програми фінансування потреб комунального підприємства  

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

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

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

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

5. Про внесення змін та доповнень до 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 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення  якісними 

медичними послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 



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

технічної бази ФАПу в селі Олександрівка у 2017 році 

9. Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2017 рік 

10. Про внесення змін та доповнень до  Програми розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2017 рік 

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

2017 році 

12. Про затвердження Програми „Шкільна парта – 2017-2019“ 

13. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності 

та правопорушень серед дітей та молоді на 2017-2018 роки 

14. Про затвердження Програми „Облаштування місця відпочинку на 

річці Удай“ 

15. Про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2017 рік“ 

16. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню 

ОСББ на 2017-2018 роки“ 

17. 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“ 

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

громади на 2017 рік 

19. Про внесення змін до  Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

20. Про встановлення нормативу відрахування у 2017 році комунальними 

підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

21. Про розгляд місцевої ініціативи „Про внесення змін до Положення 

про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом 

Пирятинської міської ради у системі електронних державних закупівель“ 

22. Про розгляд електронної петиції про встановлення стендів для 

оголошень 

23. Про розгляд електронної петиції про встановлення пам’ятного знаку 

24. Про розгляд електронної петиції про проведення вуличного 

освітлення по вулиці 8 Березня 

25. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

26. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

27. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  



28. Про надання  дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

29. Про затвердження гр.Бодаку В.П. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПАТ „Пирятинський м’ясокомбінат“ 

31. Про затвердження Пирятинській районній раді технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, розтащованої за 

адресою: вул.Соборна, 29, м.Пирятин 

32. Про заключення договору оренди земельної  ділянки  з  Пирятинським 

районним фондом „Безпека дорожнього руху“  

33. Про затвердження технічної документації  ПП РССТ „Пирятинський 

ринок“  та заключення договору оренди земельної ділянки 

34. Про затвердження гр.Рябоконь З.А. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

35. Про затвердження гр.Антонів О.М. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

36. Про затвердження гр.Лапінському О.А. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

37. Про заключення договору оренди  земельної ділянки, розташованої за 

адресою: майдан Незалежності,2Б, м.Пирятин,з ФОП Кучею В.М.   

38. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул. Сумська, 2Б, м.Пирятин 

39. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вулиці Європейська в районі автостанції 

40. Про резервування земельної ділянки по вулиці Соборна для 

розміщення майданчика для скейтбордингу 

41. Про проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

42. Різне 

 

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

порядок денний за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

Варава М.В., заступник міського голови, який відповідно до звернення 

народного депутата України  Юрія Дерев’янка від 05.04.2017 та рекомендацій 



постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, запропонував внести до порядку денного 

питання: Про звернення Пирятинської міської ради щодо необхідності 

якнайшвидшого прийняття у другому читанні проекту Закону України „Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною 

земель“ (реєстраційний номер 4355). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять третьої сесії 

міської ради, який налічує  42 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 2 години 30 хвилин без 

перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – одноголосно (22 депутати, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 28 квітня по 

31 травня 2017 року (інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

 Депутат Томко С.Я. запропонував розпочати розгляд питань порядку 

денного з двадцять першого питання „Про розгляд місцевої ініціативи „Про 

внесення змін до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

виконавчим комітетом Пирятинської міської ради у системі електронних 

державних закупівель“ у зв’язку з присутністю на сесії великої кількості людей, 

які цікавляться цим питанням.  

 



ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  14  депутатів; 

   „проти“ –     8 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  ПРИЙНЯТА. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

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

про місцеву ініціативу „Про внесення змін до Положення про здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської 

ради у системі електронних державних закупівель“, автором якої є громадський 

активіст Бондаренко Б.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бондаренко Б.А., автор ініціативи, який презентував зміни до зазначеного 

Положення. 

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

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

що напередодні відбулось засідання робочої групи, на якому обговорювалось 

питання встановлення енергозберігаючих вікон в навчальних закладах ОТГ 

влітку цього року. Для того щоб скоротити час на проходження процедури 

закупівель, яка, в разі підтримки місцевої ініціативи, буде збільшена в часі, 

запропонував відтермінувати вступ в дію цього рішення до 01 жовтня                  

2017 року. 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який попросив пояснити 

механізм проведення закупівель у системі електронних державних закупівель. 

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

пояснила, що на сьогоднішній день діє норма закону, згідно з  якою замовник 

оприлюднює всі укладені договори від 50 000 грн, на товари і послуги 

проводить відкриті торги від 200 000 грн і на капітальні видатки від                 

1 500 000 грн.  Пояснила процедуру допорогових закупівель, згідно з якою 

замовник може, але не зобов’язаний  викладати оголошення на суми нижчі від 

вищезазначених граничних норм. Допорогові закупівлі теж здійснюються через 

систему Прозоро, але в значно коротші терміни, тому що  немає періоду 

оскарження, а це додатково 10 днів. Попросила підтримати пропозицію 

Горбачова О.В. щодо відтермінування вступу в дію рішення стосовно 

підтримки місцевої ініціативи, а до того часу дотримуватися процедури 

допорогових закупівель. Крім того, запропонувала внести доповнення до 

пункту 1.1. розділу 1 „Загальні положення“: поширити дію Положення не 

тільки на виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, установи 

та організації Пирятинської міської ради, а і одержувачів бюджетних коштів: 

громадські організації, ОСББ тощо. 

 Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка висловила незадоволення з 

приводу затягування процедури закупівель енергозберігаючих вікон для 

навчальних закладів, поцікавилась кінцевим терміном завершення цієї 



процедури та запропонувала визначити термін вступу в дію рішення –                        

01 липня 2017 року.  

 Варава М.В., заступник міського голови, який повідомив, що підрядник 

обіцяє виготовити технічну документацію на енергозберігаючі вікна та двері до 

16 червня, лише два тижні залишається для того, щоб провести допорогові 

закупівлі з укладанням договору, тому це дуже стислі строки.  

 Якименко А.В., депутат міської ради, який запропонував визначити 

термін вступу в дію рішення – 15 липня 2017 року. 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., поставив на голосування 

пропозицію депутата Андрейщук Р.А.: підтримати місцеву ініціативу та 

визначити, що рішення  вступає в дію з 01 липня 2017 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –             11 депутатів; 

    „проти“ –    10 депутатів,  міський голова; 

    „утрималися“–     1 депутат. 

 

 Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 

 

 На голосування ставиться пропозиція депутата Якименка А.В.: підтримати 

місцеву ініціативу та визначити, що рішення  вступає в дію з 15 липня 2017 року. 

 

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

    „проти“ –    2 депутатів;  

    „утрималися“ –  4 депутатів. 

 

 Протокол поіменного голосування додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати місцеву ініціативу „Про внесення змін до Положення про 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом 

Пирятинської міської ради у системі електронних державних закупівель“. 

2. Внести запропоновані зміни до Положення про здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської ради у 

системі електронних державних закупівель, затвердженого рішенням 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 липня 2016 року № 180. 

 3. Визначити, що рішення  вступає в дію з 15 липня 2017 року. (Рішення                 

№ 122 додається). 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 Ткаченко Н.В., економіста  КП „Каштан“, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої сесії  Пирятинської 

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



затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, 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 

(додається). (Рішення № 102 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Ткаченко Н.В., економіста  КП „Каштан, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до  рішення дев’ятнадцятої сесії  Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 317 „Про 

затвердження Програми фінансування потреб комунального підприємства  

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, 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 № 103 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Дуброва М.Я., директора КП „“.Пирятинський міський водоканаля, який 

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода“ на 

2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

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

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



новій редакції, що додається. (Рішення № 104 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до  Програми покращення 

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

2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

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

„Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

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

Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 105 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

доповнень до 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради від 03 березня 2017 року № 33 „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“, виклавши її в новій редакції (додається). (Рішення № 106  

додається). 

 

6. 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. 



ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, 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 (додається). (Рішення № 107 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми забезпечення  якісними медичними послугами жителів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 58 

„Про затвердження Програми забезпечення  якісними медичними послугами 

жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції (додається). (Рішення № 108 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі 

Олександрівка у 2017 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради  від 03 березня 2017 року № 41 „Про затвердження 

Програми покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка 

у 2017 році“, виклавши Програму в новій редакції (додається). (Рішення № 109 

додається). 

 

 



9. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до рішення дев’ятнадцятої сесії  

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

„Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на                

2017 рік“, виклавши Програму в новій редакції (додається). (Рішення № 102 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Богатинського О.Я., голову ГО „Оранжевий м’яч“, який проінформував 

про внесення змін та доповнень до Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради від 03 березня 2017 року № 56 „Про затвердження 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2017рік“, виклавши Програму 

в новій редакції, що додається. (Рішення № 111 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2017 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, 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 № 112 додається). 



12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про  затвердження Програми „Шкільна парта – 2017-2019“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Шкільна парта – 2017-2019“ (додається). (Рішення 

№ 113 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень серед 

дітей та молоді на 2017-2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності та 

правопорушень серед дітей та молоді на 2017-2018 роки (додається). (Рішення 

№ 114 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

та енергоменеджменту, який проінформував про затвердження Програми 

„Облаштування місця відпочинку на річці Удай“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Облаштування місця відпочинку на річці Удай“ 

(додається).  (Рішення № 115 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., заступника головного лікаря Пирятинської ЦРЛ з 

економічних питань, яка проінформувала про затвердження Програми 

„Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 



об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною районною 

лікарнею на 2017 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (22 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2017 рік“ (додається). 

(Рішення № 116 додається). 

 

 Депутат Пишненко М.Ф. покинула залу засідань. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки“. 

Повідомила, що змінами враховано зауваження голови ОСББ „Соборна 47“ 

Тучіної Л.В., а саме: із розділу 4 „Механізм реалізації Програми“ виключено 

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)“. Крім того, запропоновано 

профінансувати Програму, відповідно до поданих заяв ОСББ „Соборна 47“ та 

„Європейська 4-А“, на суму 86 610 гривень. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кеда С.Ю., начальник фінансового управління, яка сказала, що по 

кожному ОСББ,  яке виявить бажання скористатися підтримкою міської ради, 

необхідно чітко визначати фінансування по загальному і спеціальному фондах 

та вносити відповідні зміни до Програми. Це дасть можливість використати 

кошти бюджету міської ОТГ за цільовим призначенням. 

Хоменко О.В., депутат міської ради, який підтримав запропоновані зміни 

і вніс пропозицію затвердити Програму в новій редакції. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував  спеціалістам міської 

ради разом з депутатами міської ради підготувати конкретні пропозиції, з 

урахуванням потреб ОСББ, які планують скористатися підтримкою міської 

ради, та подати їх на розгляд профільної комісії для внесення змін та доповнень 

до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки. 

 

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

„проти“ –     1 (Щур Т.Г.); 

„утрималися“ –    1 (Андрейщук Р.А.). 



ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

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

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

виклавши Програму в новій редакції (додається). (Рішення № 117 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету 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“. Зазначила, що 

пропонується увести до штатного розпису посаду головного спеціаліста з 

питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи  виконкому міської ради і, 

крім того, внести зміни до структури фінансового  управління Пирятинської 

міської ради, вивівши посаду „провідний спеціаліст – 1 штатна одиниця“ та 

ввівши посаду „головний спеціаліст – 1 штатна одиниця“. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

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

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

виконавчих органів, витрат на їх утримання“. (Рішення № 118 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету  міської об’єднаної територіальної громади на            

2017 рік. Повідомила, що проект змін до бюджету напрацьований з 

урахуванням пропозицій постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва від 25 травня 

2017 року, зведених комісій від  29 травня 2017 року та робочої групи, 

засідання якої відбулося напередодні сесії, 30 травня 2017 року. Зміни до 

бюджету вносяться в зв’язку з розподілом вільного залишку бюджетних 

коштів, перевиконання доходної частини бюджету, субвенції з обласного 

бюджету, а також інших змін в межах виділених планових призначень по 

загальному та спеціальному фондах.  

ВИСТУПИЛИ: 

 Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка поцікавилась питанням 

ремонту їдальні Пирятинської школи № 6.  



 Варава М.В., заступник міського голови, який повідомив, що на цьому 

об’єкті працював проектант, але пропозицій ще не надав. 

 

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 № 119 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням шістнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

09 листопада 2016 року № 283, виклавши його в новій редакції, що додається. 

(Рішення № 120 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про встановлення нормативу відрахування у 2017 році 

комунальними підприємствами міської ради частини чистого прибутку 

(доходу) до загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) 

господарських організацій, які належать до комунальної власності або у 

статутних фондах яких є частка комунальної власності, в розмірі 5 (п’яти) 

відсотків від обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, отриманого від 



щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році. (Рішення № 121 

додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради, який проінформував про розгляд електронної петиції про 

встановлення стендів для оголошень.  

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Підтримати електронну петицію від 12 грудня 2016 року №01/311-Е3 про 

встановлення на вулицях міста стендів для оголошень. (Рішення № 123 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради, який проінформував про розгляд електронної петиції про 

встановлення пам’ятного знаку. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Підтримати електронну петицію від 01 листопада 2016 року № 01/287-Е3 

про встановлення в місті пам’ятного знаку на честь загиблих героїв Небесної 

сотні. (Рішення № 124 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради, який проінформував про розгляд електронної петиції про 

проведення вуличного освітлення по вулиці 8 Березня. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Підтримати електронну петицію від 31січня 2017 року №01/355-Е3 про 

проведення вуличного освітлення по вул. 8 Березня. (Рішення № 125 

додається). 

 



25. СЛУХАЛИ: 

 Коваль Л.П., начальника відділу муніципальних послуг та правових 

питань, яка проінформувала про затвердження рішень виконавчого комітету 

міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період (перелік додається). (Рішення № 126 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

 Коваль Л.П., начальника відділу муніципальних послуг та правових 

питань, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського голови, 

прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період (перелік додається). (Рішення № 127 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: Одарченко Н.Н., 

Комлик І.С., Горбенку Т.Г., Бондаренко Ю.В., Дубовій Т.Б., Бублик В.В. та 

передати громадянам  вищезазначені земельні ділянки безоплатно у приватну 

власність. (Рішення № 128 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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



виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання  дозволів 

на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (21 депутат, 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: Ляшенко М.І., Середі С.Ю., Пилипенко О.Л., 

Нечипоренко Н.Л.,  Приворській Р.М., Деляченко М.П., Костенку Б.Ф., 

Камінській О.Б., Охріменко Н.І, Тхорєвій Т.С., Мельник Т.М., Бублику В.П, 

Дудко О.М., Довженко В.В., Шупті С.В. та зобов’язати цих громадян 

виготовлені технічні документації подати на затвердження сесії міської ради. 

(Рішення № 129 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження      

гр. Бодаку В.П. проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства.  

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр. Бодаку В.П. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 

господарства та передати дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. (Рішення № 130 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, 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“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (21 депутат, 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 10,2000 га, розташованої за адресою:                                        

вул.Приудайський узвіз, 64, м.Пирятин Полтавської області, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. (Рішення № 131 

додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

Пирятинській районній раді технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Соборна, 29, 

м.Пирятин. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Пирятинській районній раді технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0728 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:019:0351), розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 29, м.Пирятин Полтавської області, для  обслуговування будівлі 

закладу охорони здоров’я та передати зазначену земельну ділянку  в постійне 

користування. (Рішення № 132 одається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про заключення 

договору оренди земельної  ділянки  з  Пирятинським районним фондом 

„Безпека дорожнього руху“ . 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Заключити з Пирятинським районним фондом „Безпека дорожнього 

руху“ (Шаповал М.Г.) договір оренди земельної ділянки площею 0,2509 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:025:0166), розташованої за адресою:                  

вул.Січових Стрільців, 235, м.Пирятин Полтавської області,  на суму              

52944,92 грн (п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот сорок чотири гривні 92 коп.), що 



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

на 5 років. Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 882,42 грн 

(вісімсот вісімдесят дві гривні 42 коп.) (Рішення № 133 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

технічної документації  ПП РССТ “Пирятинський ринок“  та заключення 

договору оренди земельної ділянки. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити підприємству Пирятинської районної спілки споживчих 

товариств „Пирятинський ринок“ технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки площею 0,6542 га (кадастровий номер 

5323810100:50:005:0348), розташованої за адресою:  пл.Героїв Майдану, 7,  

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

ринкової інфраструктури та заключити з підприємством Пирятинської 

райспоживспілки „Пирятинський ринок“  договір оренди земельної ділянки 

площею 0,6542 га (кадастровий номер 5323810100:50:005:0348), розташованої 

за адресою: пл.Героїв Майдану, 7, м.Пирятин Полтавської області,  на суму 

523818,00 грн (п’ятсот двадцять три тисячі вісімсот вісімнадцять гривень                   

00 коп.), що складає 3%  від нормативної грошової оцінки землі в цінах                  

2017 року, строком на 5 років. Сплату орендної плати проводити щомісячно в 

сумі 8730,30 (вісім тисяч сімсот тридцять гривень 30 коп.) (Рішення № 134 

додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження               

гр. Рябоконь З.А. проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зачитала заяву міського голови 

Рябоконя О.П. щодо наявності конфлікту інтересів при розгляді цього питання, 

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

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який поставив під сумнів сам 

факт надання гр. Рябоконь З.А. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в 2012 році. Запропонував зняти дане питання для 

доопрацювання.  



 Стадник Є.В., начальник відділу із земельних та екологічних питань 

виконавчого комітету міської ради, який повідомив, що дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража наданий гр.Рябоконь З.А. рішенням двадцять першої 

сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 16 жовтня 2012 року. 

Копія цього рішення була надана під час розгляду даного питання на засіданні 

профільної комісії від 29 травня 2017 року. Протокол зазначеної сесії на даний 

час знаходиться в районному архіві, і з ним можна ознайомитися, якщо надати 

відповідний запит.  

 Новіков О.О., начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту, який сказав, що у 2010-2015 роках він був депутатом та 

секретарем Пирятинської міської ради, і підтвердив, що у 2012 році рішенням 

сесії гр. Рябоконь З.А. надавалась земельна ділянка для будівництва 

індивідуального гаража.  

 Войпанюк В.К., голова постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, який повідомив, що на 

засіданні комісії дане питання розглядалося і комісія рекомендувала сесії 

міської ради затвердити проект рішення з даного питання. 

 Клепач В.М., депутат міської ради, який запропонував припинити 

обговорення та поставити на голосування пропозицію депутата                  

Жайворонка О.Л. та рекомендацію профільної комісії щодо затвердження 

проекту рішення з даного питання. 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., поставив на голосування 

пропозицію депутата Жайворонка О.Л. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –  4 депутати (Войпанюк В.К., Жайворонок О.Л., 

Хоменко О.В., Якименко А.В.);  

    „проти“ –   17 депутатів; 

    „утрималися“–  0 осіб. 

 

 Міський голова не брав участі в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  НЕ  ПРИЙНЯТА. 

 

 На голосування ставиться проект рішення, рекомендований профільною 

комісією на затвердження сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  18  депутатів; 

    „проти“ –   3 особи (Жайворонок О.Л., Якименко А.В.,  

Хоменко О.В.);  

    „утрималися“ – 0 осіб.  

 

 Міський голова не брав участі в голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити громадянці Рябоконь З.А. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0040 га для будівництва 

індивідуального гаража та передати дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. (Рішення № 135 додається). 

 

 Депутат Солонський О.М. покинув залу засідань. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

гр.Антонів О.М. проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити громадянці Антонів О.М. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0032 га для будівництва 

індивідуального гаража та передати дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. (Рішення № 136 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

гр.Лапінському О.А. проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  Затвердити громадянину Лапінському О.А. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0025 га для будівництва 

індивідуального гаража та передати дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. (Рішення № 137 додається). 

 
37. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про заключення 

договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: майдан 

Незалежності, 2Б, м.Пирятин, з ФОП Кучею В.М.  



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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Заключити з фізичною особою – підприємцем Кучею В.М. договір оренди 

земельної ділянки площею 1,4711 га (кадастровий номер  

5323810100:50:005:0299), розташованої  за адресою: майдан Незалежності, 2Б, 

м.Пирятин Полтавської області, для розміщення  та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, на суму 623091,76 грн (шістсот 

двадцять три тисячі дев’яносто одна гривня 76 копійок) в цінах 2017 року, що 

становить 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, терміном на 

5 років. Щомісячна сума сплати становить 10384,86 грн (десять тисяч триста 

вісімдесят чотири гривні 86 копійок). (Рішення № 138 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки, 

розташованої за адресою: вул. Сумська, 2Б, м.Пирятин. 

 

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

    „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Газові 

автомобільні заправки“ (Слєсь Р.В.) на розробку технічної документації щодо 

поділу земельної ділянки площею 0,5000 га (кадастровий номер 

5323810100:50:023:0148), розташованої за адресою: вул.Сумська, 2Б, 

м.Пирятин Полтавської області, на три земельні ділянки площею 0,14 га,             

0,11 га та 0,25 га. (Рішення № 139 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки по 

вулиці Європейська в районі автостанції.  

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку технічної    

документації  із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки по                 

вул. Європейська в м. Пирятин (в районі автостанції). (Рішення № 140 

додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про резервування 

земельної ділянки по вулиці Соборна для розміщення майданчика для 

скейтбордингу. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зарезервувати поряд з нежитловим приміщенням, розташованим за 

адресою: вул. Соборна, 10А, м. Пирятин Полтавської області, земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,09 га (28м х 32м) для розміщення майданчика для 

скейтбордингу. (Рішення № 141 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про проведення 

інвентаризації земель в межах населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  Провести інвентаризацію земель в межах населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: м.Пирятин, 

с.Верхоярівка, с.Калинів Міст, с.Замостище, с.Заріччя с.Голобородька, 

с.Ївженки, с.Олександрівка, с.Могилівщина, с.Рівне. (Рішення № 142 

додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про звернення 

Пирятинської міської ради щодо необхідності якнайшвидшого прийняття у 

другому читанні проекту Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 



самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного 

контролю за використанням і охороною земель“ (реєстраційний номер 4355). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (20 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 необхідності якнайшвидшого прийняття у другому 

читанні проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного 

контролю за використанням і охороною земель“ (реєстраційний номер 4355). 

(Рішення № 143 додається). 
 

43. СЛУХАЛИ в „ Різному “: 

 Купріян Н.Г., директора Пирятинського краєзнавчого музею, яка 

запросила  депутатів та всіх присутніх на святкування 50-річчя місцевого 

музею, яке відбудеться 01 червня 2017 року. Повідомила про те, що молодь 

міста запропонувала силами місцевої громади та підприємців зробити та 

встановити біля музею коване  дерево, як символ життя. Запропонувала увазі 

присутніх дитячі ескізи цього дерева та попросила надати спонсорську 

допомогу для реалізації молодіжної пропозиції. 

  

СЛУХАЛИ: 

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

коштів Пирятинським автотранспортним підприємством 15343 за користування 

земельною ділянкою, що розташована за адресою: вул.Європейська, 152, 

м.Пирятин. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

 Стадник Є.В., начальник відділу із земельних та екологічних питань 

виконавчого комітету міської ради, який пояснив, що Пирятинське АТП 15343 

користується даною земельною ділянкою площею 4 га на підставі державного 

акту на право постійного користування, але земельного податку підприємство 

не платить, так як є платником єдиного податку і, відповідно до Податкового 

кодексу України, звільняється від сплати земельного податку.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який повідомив про недавню зустріч з 

нинішнім власником підприємства, якому було запропоновано протягом року 

визначитися, яку частину земельної ділянки буде задіяно під виробничі потреби 

і яку буде вивільнено. В подальшому власнику підприємства буде 

запропоновано відмовитися від землі, яка не використовується для виробничої 

діяльності, а в разі незгоди буде ініційовано прийняття рішення щодо 



вилучення частини земельної ділянки для суспільних потреб, після чого міська 

рада, яка є власником цієї земельної ділянки, вирішуватиме, як в подальшому її 

використовувати.  

 Дубров М.Я., депутат міської ради, який запропонував відобразити ці 

наміри в рішенні сесії. 

 Рябоконь О.В., міський голова, який сказав, що надана інформація є 

відповіддю на депутатське запитання. Якщо депутат наполягає, щоб ці наміри 

були відображені в рішенні сесії, він може подати депутатський запит, який 

пройде процедуру розгляду на профільній комісії та прийняття рішення на сесії 

міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Андрейщук Р.А., депутата міської ради, яка порушила питання щодо 

облаштування дитячого майданчика на вул. Київській, між іподромом та 

будівлями, які належать ТОВ „Авангард Плюс“, де на даний час знаходиться 

забур’янена земельна ділянка. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

 Варава М.В., заступник міського голови, який повідомив, що питання 

щодо  встановлення дитячого майданчика в цьому мікрорайоні  розглядалося 

виїзною комісією, в результаті було погоджено місце біля магазину. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що для вирішення питання 

щодо відчуження та використання земельної ділянки, про яку говорить депутат 

Андрейщук Р.А., необхідно зустрічатися з власником підприємства, яке 

орендує дану земельну ділянку. Якщо громада має потребу облаштувати на 

цьому місці зону для відпочинку та занять спортом, міська рада буде готувати 

відповідний запит та ініціювати зустріч з власником товариства для пошуку 

шляхів вирішення цього  питання. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

облаштування дитячого майданчика на вулиці Січових Стрільців, біля 

магазину.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Стадник Є.В., начальник відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який повідомив, що дана земельна ділянка перебуває 

на балансі Пирятинського психоневрологічного інтернату, а цей заклад – у 

комунальній власності Полтавської обласної ради. На адресу Полтавської 

обласної ради направлено лист з повідомленням, що ця земельна ділянка не 

використовується, і пропозицією передати її у власність Пирятинської міської 

ради. На даний час міська рада чекає відповіді. 

 Рябоконь О.п., міський голова, який уточнив, що не тільки чекає, а й 

робить для прискорення вирішення цього питання певні кроки. Міська рада 

звернулася до депутата Полтавської обласної ради Гаркавенка О.М., який є 



членом профільної комісії обласної ради, з проханням підтримати Пирятинську 

міську раду у переговорах з керівництвом департаменту соціального захисту 

населення Полтавської обласної державної адміністрації, у підпорядкуванні 

якого знаходиться Пирятинський психоневрологічний інтернат.  

 

СЛУХАЛИ: 

 Андрейщук Р.А., депутата міської ради, яка запитала, чи може вона з 

впевненістю говорити жителям Мікромістечка, що вже виготовляється 

проектно-кошторисна документація на будівництво системи централізованого 

водовідведення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який відповів, що передпроектні пропозиції щодо будівництва 

каналізаційної мережі виготовлені, проектно-кошторисна документація 

замовлена. Виготовлення документації затримується у зв’язку з тим, що немає 

погодження ПАТ „Укрзалізниця“. Таке погодження необхідне, тому що лінія 

водовідведення перетинає залізничне полотно.   

 

СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який виступив з ініціативою обговорити 

у „Різному“ питання щодо заяви групи депутатів про скликання позачергової 

сесії, для того щоб покласти край поширенню у громаді неправдивої інформації 

про діяльність міського голови. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про те, що 22 травня 2017 року на ім’я міського голови 

надійшла заява від групи депутатів міської ради з вимогою видати 

розпорядження про скликання позачергової сесії Пирятинської міської ради               

23 травня 2017 року та довести його до відома депутатів міської ради не пізніш 

як за один день до її відкриття (22 травня 2017 року). На розгляд сесії винести 

одне питання: „Про недовіру Пирятинському міському голові Рябоконю О.П.“  

Заяву підписали одинадцять депутатів міської ради: Хоменко О.В.,   

Жайворонок О.Л., Томко С.Я., Йощенко В.М., Скочко О.М., Щур Т.Г., 

Якименко А.В., Солонський О.М., Войпанюк В.К., Михайлюк О.В.,               

Крицький М.В. Того ж дня, 22 травня 2017 року, заявникам було надано 

відповідь з пропозицією до 24 травня 2017 року надати пояснювальні записки 

до проектів рішень, які б містили конкретні факти допущених міським головою 

порушень Конституції або законів України, прав і свобод громадян та 

незабезпечення ним здійснення наданих йому повноважень згідно з офіційними 

висновками відповідних установ. Також було зазначено, що після отримання та 

опрацювання цих матеріалів буде прийнято розпорядження про скликання сесії. 

Таких матеріалів депутати не надали. 



 Далі доповідач зазначив, що пунктом 10 статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ передбачено прийняття рішення про 

недовіру міському голові, але порядок реалізації такого повноваження не 

прописаний ні в цьому законі, ні в інших. В такому випадку застосовується 

принцип аналогії, визначений статтею 8 Цивільного кодексу України. Аналогія-

це застосування норм законодавства, які регулюють подібні випадки в інших 

або цьому ж законах. Оскільки питання недовіри та припинення повноважень 

тісно пов’язані між собою як причина і наслідок, для оголошення недовіри 

міському голові необхідно застосувати ті ж самі принципи, які застосовуються 

для припинення його повноважень  

 Рішення посадових осіб місцевого самоврядування можуть бути визнані 

незаконними лише в судовому порядку, що передбачає пункт 10 статті 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“. Також це 

підтверджує  стаття 144 Конституції України, в якій зазначено, що рішення 

можуть бути скасовані лише в судовому порядку. Доказом порушень можуть 

слугувати тільки рішення судів, які набрали законної сили і у резолютивній 

частині яких зазначені порушення, вчинені посадовою особою. Не можуть 

слугувати доказом порушень висновки постійних комісій, окремих громадян, 

контролюючих органів. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що причини оголошення 

недовіри міському голові стали відомі після публікації статті у газеті 

„Пирятинська правда“, де вони наведені одним із ініціаторів. Зокрема, однією з 

причин названо порушення кримінальної справи проти міського голови. 

Спростовуючи цю інформацію, міський голова наголосив, що на даний час 

жодної кримінальної справи проти міського голови Рябоконя О.П. немає. Так, 

дійсно, по факту повідомлень від депутатів міської ради було порушено 

кримінальне провадження проти посадових осіб міської ради та вилучено 

документи по капітальному ремонту дошкільного навчального закладу 

„Берізка“ та будівництву водогону в селі Заріччя. В ході проведення досудового 

розслідування була здійснена експертиза Харківським науково-дослідним 

інститутом судових експертиз імені Бокаріуса. На сьогоднішній день 

документи повернуто міській раді, проводиться робота щодо припинення 

кримінального провадження.  

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка спростувала друге звинувачення – 

ігнорування та невиконання рішень, які приймаються на сесіях міської ради. 

Зокрема, зазначила, що протягом листопада-грудня 2015 року міською радою 

ухвалено 75 рішень, протягом 2016 року – 357 рішень. Всі вони прийняті до 

виконання, жодне з них не було опротестовано правоохоронними органами. В 

лютому 2017 року на засіданнях постійних комісій та сесії міської ради були 

заслухані та затверджені звіти про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2016 рік, про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

міських цільових програм. Єдина програма, по якій не прийнято звіт, - це 

програма взаємодії з правоохоронними органами стосовно встановлення 

системи відеоспостереження у Пирятині та Олександрівці. На даний час 



закінчується її реалізація, і вже найближчим часом міська рада прозвітує про її 

виконання. На засіданні виконкому та сесії міської ради заслухано та прийнято 

звіт про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради щодо виконання 

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік. Далі міський голова звітував перед 

громадою сіл Олександрівка та Калинів Міст і міста Пирятин. Звіти були 

доброзичливо сприйняті громадами, жодних зауважень щодо невиконання 

повноважень міським головою та виконкомом міської ради не надійшло, 

запитання окремих громадян стосувалися локальних проблем, на них були 

надані відповіді. 

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

інформацію про те, що минулого року міський голова був відсутній на 

робочому місці протягом п’яти місяців, а отже самоусунувся від вирішення 

проблем громади. Наголосила, що міський голова, як і будь-яка посадова особа 

місцевого самоврядування або будь-яка людина, що працює, відповідно до 

Закону України „Про відпустки“, має право на відпустку, гарантоване 

державою. Відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування“ основна відпустка – це 30 календарних днів. Крім того, у 

зв’язку з тим, що міський голова має значний термін вислуги, а саме: 23 роки 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, він має 

право на додаткову відпустку. Додаткова відпустка – це 15 календарних днів. 

Якщо проаналізувати табелі робочого часу та розпорядження міського голови 

на відпустки, то міський голова у 2016 році був у відпустці 67 календарних 

днів, з них 30 днів основної відпустки, 15 – додаткової, решта днів – це 

невикористана відпустка за попередні роки. Протягом 2011 – 2015 років 

міський голова не використовував у повному обсязі свої відпустки, і на 

сьогоднішній день він має 113 днів невикористаної відпустки. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який додав, що така тривала відпустка у 

минулому році (не п’ять місяців, а 67 днів!) була пов’язана з довиборами до 

Верховної Ради України. Йому запропонували балотуватися по Лохвицькому 

виборчому округу, він погодився і проводив виборчу кампанію за рахунок 

власної відпустки, хоча мав право скористатися законодавством України про 

вибори.  

 Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який надав інформацію стосовно звинувачення в тому, що „… 

немає прозорості в роботі підрядних організацій“ (цитата з „Пирятинської 

правди“). Сказав, що вибір підрядних організацій проводиться у відповідності 

до чинного законодавства. А для забезпечення прозорості та відкритості в 

роботі міської ради до цього процесу залучаються депутати міської ради. 

Зокрема, минулого року на зведеному засіданні постійних комісій був 

погоджений підрядник, який виконував роботи з облаштування Центру надання 

адміністративних послуг, на засіданні робочої групи за участю голів постйних 

комісій був погоджений підрядник, який здійснював реконструкцію басейну в 

Пирятинському ліцеї. Цього року спільно проводився вибір підрядника з 

асфальтування вулиць, розглядалися цінові пропозиції кількох організацій. 



Разом з депутатами профільної комісії та головами інших постійних комісій 

міської ради обиралися проектні організації. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який спростував інформацію щодо витрат 

на поїздку до Мексики у сумі 200 тисяч гривень, яка зумисне поширюється в 

громаді з метою дискредитації міського голови. Вивів на екран копію квитка, 

вартість якого 999,99 доларів. Крім того, розповів про свою дочку, яка працює і 

проживає у Мексиці; про свою поїздку до Мексики, пов’язану з тим, що дочка 

попросила допомогти зробити ремонт у квартирі; на підтвердження показав на 

екрані декілька фотографій.  

 Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка висловила власну думку щодо 

недоцільності обговорення цього питання на сесії в присутності широкого 

загалу. На її переконання, слід було винести його на зведене засідання комісій, 

обговорити і закрити раз і назавжди.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що підстав для скликання 

позачергової сесії у нього немає. Матеріалів, які б підтверджували, що ним 

порушуються закони України, права та свободи громадян, не виконуються 

повноваження, ініціативна група депутатів не надала. Він розуміє, що, 

відповідно до законодавства, через два тижні така ж заява надійде на ім’я 

секретаря міської ради Чайки Т.Г., яка також не матиме підстав для скликання 

сесії, про що й надасть відповідь депутатам. Через наступні два тижні, коли 

закінчиться термін повноважень секретаря міської ради щодо скликання 

позачергової сесії, ініціативна група зможе самостійно скликати сесію. Невже 

хтось припускає, що, маючи багаторічний досвід державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування, він сидітиме склавши руки і чекатиме, поки 

депутати скличуть сесію і будуть на свій розсуд вирішувати його долю?  

 На завершення виступу міський голова підкреслив, що має честь і 

гідність, які ніде не осоромив, тому й виніс обговорення цього питання на 

широкий загал. Дуже важливо, щоб громада зрозуміла, що взаємини між 

владою і громадою, між депутатами, виконавчим комітетом та апаратом міської 

ради не можуть базуватися на брехні, що брехня ніколи не сприяла суспільній 

злагоді.  

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зачитала заяву депутата міської 

ради Шаповала Д.Г. про вихід із депутатської групи „Трудовий порядок“, 

оскільки наміри групи не відповідають його переконанням. 

  

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив двадцять третю 

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка   


