
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

двадцять четвертої сесії міської ради сьомого скликання 

 

30 червня 2017 року № 30 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання –  17 депутатів; 

на кінець засідання    –  14 депутатів. 

 

Відсутні: Андрейщук Р.А. 

 Гудзь В.І. 

Крицький М.В. 

 Пишненко М.Ф. 

 Скочко О.М. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.М. 

 Щур Т.Г. 

     

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 Йощенко В.М.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –  Кривобок В.І. та 

Мірошніченко А.О. 

 

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

 „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –      0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять четвертої сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Кривобока В.І. та Мірошніченко А.О. 

 

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

трьох осіб, персонально – Михайлюк О.В., Клепач В.І., Жайворонок О.Л. 

 

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

 „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять четвертої сесії міської ради у складі 

трьох осіб, персонально – Михайлюк О.В., Клепач В.І., Жайворонок О.Л. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд пленарного засідання двадцять 

четветої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься            

38 питань. Всі вони були оприлюднені на  власному сайті територіальної 

громади Пирятина та в засобах масової інформації,  обговорювалися на 

засіданнях профільних комісій, які проходили 21, 23, 26 червня, та на 

спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося 27 червня. Крім того, 

окремі питання обговорювалися сьогодні на спільному засіданні постійних 

комісій міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та 

соціального захисту і з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва. Таким чином, сформовано проект 

порядку денного, який налічує 38 питань та, відповідно до Регламенту Ради, 

„Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку  

м.Пирятин до 2020 року  

2. Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних 

громад Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського 

району та Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині 

спільного фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту КП 

„Пирятинський міський водоканал“ 

3. Про місцеві податки і збори на 2018 рік 

4. Про єдиний податок на 2018 рік 

5. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2018 рік 

6. Про плату за землю на 2018 рік 

7. Про транспортний податок на 2018 рік 

8. Про туристичний збір на 2018 рік 



9. Про  внесення змін та доповнень до  Програми взаємодії з 

Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України  в 

Полтавській області щодо забезпечення  пожежної безпеки  на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році 

10. Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення якісними 

медичними послугами жителів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 

11. 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“ 

12. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню 

ОСББ на 2017-2018 роки 

13. Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2017 рік 

14. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

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

15. Про внесення змін та доповнень до 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 

16. Про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода“ на                

2017 рік 

17. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення якості 

соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення міської 

об’єднаної територіальної громади у 2017 році 

18. Про затвердження Програми забезпечення умов для заняття спортом 

та облаштування дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2018 роки 

19. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому 

20. 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“ 

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

громади на 2017 рік 

22. Про внесення змін та доповнень до Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

23. Про внесення змін до Переліку вулиць, провулків, площ населених 

пунктів Пирятинської міської ради та затвердження його в новій редакції 

24. Про передачу на баланс ОСББ „Олімпійське“ житлового будинку № 7 

по вул. Полтавська в м.Пирятин 



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

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 340 „Про створення 

освітнього округу в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади з визначенням опорного закладу – Пирятинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6“ 

26. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

27. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

28. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

29. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

30. Про внесення змін до рішення двадцятої  сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 лютого 2017 року №18 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“  

31. Про припинення договору сервітуту земельної ділянки 

32. Про надання дозволу гр.Скочку В.І. на заключення договору сервітуту 

земельної ділянки   

33. Про надання дозволу гр.Живилу Г.Д. на заключення договору оренди  

земельної ділянки   

34. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в с.Верхоярівка учасникам антитерористичної операції для ведення 

особистого селянського господарства 

35. Про надання дозволу гр.Фесечко С.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

36. Про надання дозволу  гр.Єрмолаєвій Л.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

37. Про скасування рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання  від 28 вересня 2016 року № 256  „Про  надання 

дозволу гр.Тхорєвій Т.С. на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок“  

38. Про надання дозволу гр.Тхоревій Т.С. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

39. Різне 

 

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

порядок денний за основу.  

 



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

 „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

Троян Н.М., головний спеціаліст відділу економічного прогнозування, 

запропонувала зняти з порядку денного питання № 16 „Про внесення змін та 

доповнень до Програми „Питна вода“ на 2017 рік“ у зв’язку з необхідністю 

доопрацювання проекту Програми. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запропонував розглянути 

дане питання та прийняти рішення, згідно з рекомендаціями зведеного 

засідання комісій. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка пояснила, що 50 тис грн, які 

відповідно до запропонованих змін до Програми планується спрямувати на 

відшкодування витрат, понесених КП „Пирятинський міський водоканал“, для 

подальшої оплати за електроенергію, не можуть бути використані за цим 

напрямком, так як у тарифі вже закладена плата за енергоносії. 

Дубров М.Я., директор КП „Пирятинський міський водоканал“, який 

довів до відома суть проблем, що виникли в с.Олександрівка в зв’язку з 

попереднім боргом перед ПАТ „Полтаваобленерго“ по сплаті за електроенергію 

та необхідністю проведення ремонту водонапірної вежі. Погодився зняти це 

питання з порядку денного для доопрацювання та розгляду на наступній сесії . 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять четвертої сесії 

міської ради, який налічує  37 питань 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 (17 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 31 травня 

по 30 червня 2017 року (інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 Вараву М.В., заступника міського голови, який проінформував про 

затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку  м. Пирятин до  

2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Віталій Лесюк, консультант Західноукраїнського регіонального 

навчального центру, який розповів, які перспективи для громади відкриває 

затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку  м.Пирятин. 

Зокрема, це можливість залучення грантових коштів Європейської ініціативи на 

енергозберігаючі проекти в сумі від 50 000 євро до 1 500 000 євро.  Повідомив, 

що дванадцять міст з різних куточків України вже стали учасниками 

Європейської ініціативи та отримали грантові кошти на відновлення 

теплопостачання в освітніх та культурних закладах, вуличне освітлення, ремонт 

об’єктів інфраструктури міст та інше.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити План дій зі сталого енергетичного розвитку м.Пирятин до 

2020 року. (Рішення № 144 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про схвалення проекту договору про співробітництво 

територіальних громад Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад 

Пирятинського району та Тарасівської сільської ради Гребінківського району в 

частині спільного фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту КП 

„Пирятинський міський водоканал“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Хоменко О.В., депутат міської ради, який повідомив, що це питання 

розглядалося на профільній комісії, яка рекомендувала сесії міської ради 

затвердити зазначений проект договору про співробітництво. 



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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Схвалити проект договору про співробітництво територіальних громад 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного 

фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський 

міський водоканал“.(Рішення № 145 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про місцеві податки і збори на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

повідомив, що це питання розглядалося на засіданні комісії та запропонував 

прийняти рішення відповідно до її рекомендацій.  

  

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади: 

1) місцеві податки; 

а) податок на майно; 

 транспортний податок; 

 плата за землю; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 б) єдиний податок; 

2) місцеві збори: 

а) туристичний збір. 

 2. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року. (Рішення 

№146 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про єдиний податок на 2018 рік. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

повідомив, що це питання розглядалося на засіданні комісії та запропонував 

прийняти рішення відповідно до її рекомендацій.  

  

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити ставки єдиного податку на 2018 рік для суб’єктів 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності: 

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

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

2. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року. (Рішення   

№ 147 додається) 

 

Депутат Клепач В.М. покинув залу засідань. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2018 рік. Коментуючи пропозицію депутата Жайворонка О.Л. щодо 

збільшення розміру пільгової житлової площі, яка не оподатковується, з 60 м
2 

до 70 м
2
, пояснила, що ця норма прописана в Податковому кодексі України і, 

для того щоб змінити її, необхідно внести зміни до Податкового кодексу 

України. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (додаток 1). 

2. Встановити ставки податків для об’єктів житлової та нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб  

(додаток 2). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року. (Рішення   

№ 148 додається) 

 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про плату за землю на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., Хоменко О.В., депутати міської ради, які запропонували для 

категорії земель електрозабезпечення встановити розмір ставки 3%. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про плату за землю на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1). 

2. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки несільсько-

господарського призначення за їх цільовим та функціональним використанням 

у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки земель м. Пирятин 

(додаток 2).  

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року. (Рішення   

№ 149 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про транспортний податок на 2018 рік. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити ставку транспортного податку на 2018 рік, з розрахунку на 

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

об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2               

статті 267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями). 

2. Затвердити Положення про транспортний податок (додається). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року. (Рішення     

№ 150 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про туристичний збір на 2018 рік. 

 

 

 



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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про туристичний збір (додається). 

2. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року. (Рішення     

№ 151 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до  Програми взаємодії з 

Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України  в 

Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 52 „Про затвердження 

Програми  взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного 

Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної 

безпеки на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

2017 році“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 152 

додається) 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

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 (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

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

„Про затвердження Програми забезпечення якісними медичними послугами 

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

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 153 додається) 



11. СЛУХАЛИ: 

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

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 (16 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

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

затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“, виклавши Програму у новій редакції, що 

додається. (Рішення № 154 додається) 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми сприяння 

створенню ОСББ на 2017-2018 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який рекомендував КП „Каштан“   

(Скочко В.І.) довести до відома керівників ОСББ, що будь-які роботи, які вони 

планують проводити, можна розпочинати тільки з дозволу та в присутності 

працівників відповідних комунальних служб. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

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

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

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 155 додається) 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2017 рік. 

 

 



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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до рішення дев’ятнадцятої сесії 

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

„Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на                

2017 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 156 

додається) 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

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

на 2017 рік. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

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

Програми розвитку фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ 

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

додається. (Рішення № 157 додається) 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 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. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31 березня 2017 року № 78 

„Про затвердження Програми взаємодії з Національним  природним парком 

„Пирятинський“ для здійснення природоохоронних заходів, що сприяють 

охороні й збереженню території та об’єктів природно-заповідного фонду на 



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

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 158 додається) 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення 

міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який зробив усну заяву про конфлікт 

інтересів та повідомив, що в зв’язку з цим не братиме участі в голосуванні з 

даного питання.  

Шикеринець І.С., заступник міського голови, який пояснив, що згідно з 

Бюджетним кодексом України орган місцевого самоврядування може виділяти 

кошти з перевиконання або із залишків власного бюджету на фінансування 

установ, що не перебувають у нього на балансі, в разі забезпечення в повному 

обсязі власних захищених статей видатків, які фінансуються з бюджету, в 

даному випадку міської об’єднаної територіальної громади.  

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала проголосувати за 

внесення змін до Програми, а питання щодо виділення коштів на виплату 

надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового 

окладу працівникам управління соціального захисту населення Пирятинської 

райдержадміністрації, які виконують функції з надання різних видів соціальної 

допомоги, в сумі 40 000 грн, обговорити під час розгляду питання щодо 

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на      

2017 рік.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 36 „Про затвердження 

Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення об’єднаної територіальної громади у 2017 році“, виклавши 

Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 159 додається) 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми забезпечення умов для заняття 

спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Близнюк І.Ф., депутат Полтавської обласної ради, який повідомив, що 

цьогоріч кожному депутату обласної ради з обласного бюджету виділяються 

кошти в розмірі одного мільйона гривень, які можуть бути використані 

депутатом, за погодженням з громадою, на інвестиційні проекти у своїх 

виборчих округах. Повідомив, що він планує використати частину цих коштів 

на встановлення п’яти антивандальних майданчиків у м.Пирятин. Запропонував 

найближчим часом провести спільне засідання бюджетної та освітянської 

комісій міської ради  для узгодження пропозицій щодо місць встановлення 

майданчиків та залучення до співфінансування коштів міської ОТГ в розмірі 

30% від вартості проекту.   

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2018 роки“, що додається. (Рішення № 160 

додається) 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконкому. 

Повідомив, що дане питання розглядалось на зведеному засіданні постійних 

комісій міської ради, де він запропонував кандидатуру Василенка М.В., 

виконуючого обов’язки начальника відділу освіти, після чого інших пропозицій 

від депутатів не надходило. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кочур Л.В., керуючий справами виконавчого комітету, яка довела до 

відома присутніх функціональні обов’язки заступника міського голови та 

пояснила, що після прийняття рішення міський голова своїм розпорядженням 

розмежує обов’язки між трьома заступниками.  

Василенко М.В., виконуючий обов’язки начальника відділу освіти, який 

ознайомив присутніх зі своєю біографією та трудовою діяльністю.  

Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував детально 

розглянути на комісіях обов’язки кожного з трьох заступників  міського голови. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –    10 депутатів, міський голова; 

     „проти“ –     1 депутат; 

     „утрималися“–     5 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 



РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 

 

19. 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“. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

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

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

виконавчих органів, витрат на їх утримання“. (Рішення № 161 додається). 

 

Депутат Бурий М.С. покинув залу засідань. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на      

2017 рік. Озвучила проект рішення з урахуванням пропозицій, напрацьованих 

на засіданнях бюджетної комісії від 26 червня 2017 року, зведеної комісії від  

27 червня 2017 року та спільного засідання бюджетної і освітянської комісій, 

яке відбулося перед початком пленарного засідання сесії 30 червня 2017 року. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік  згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. (Рішення № 162 додається) 

 

Депутат Куча О.Є. покинув залу засідань. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін та доповнень до Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Зазначила, що 

зміни вносяться у зв’язку із продовженням терміну подання проектних 

пропозицій у 2017 році. 



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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 5.7 розділу 5 „Порядок подання проектних 

пропозицій“ 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: 

„5.7. Проектні пропозиції приймаються щороку, починаючи з 01 квітня, 

протягом 90 календарних днів, у 2017 році – протягом 140 календарних днів.“. 

(Рішення № 163 додається) 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії з питань будівництва відділу 

будівництва та архітектури,  яка проінформувала про внесення змін до Переліку 

вулиць, провулків, площ населених пунктів Пирятинської міської ради та 

затвердження його в новій редакції.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Переліку вулиць, провулків, площ населених пунктів 

Пирятинської міської ради та затвердити його в новій редакції. (Рішення № 164 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальник відділу управління комунальною власністю, 

який проінформував про передачу на баланс ОСББ „Олімпійське“ житлового 

будинку № 7 по вул. Полтавська в м. Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Якименко А.В., депутат міської ради, який зробив усну заяву про 

конфлікт інтересів та повідомив, що в зв’язку з цим не братиме. участі в 

голосуванні з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –    13 депутатів, міський голова; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб; 

„не голосували“ –    1 депутат (Якименко А.В.). 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Передати багатоквартирний житловий будинок № 7 по вулиці Полтавська 

в м.Пирятин Полтавської області на баланс об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку „Олімпійське“. (Рішення № 165 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 340 „Про створення 

освітнього округу в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади з визначенням опорного закладу – Пирятинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6“. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 340 „Про створення освітнього 

округу в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади з 

визначенням опорного закладу – Пирятинська загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів № 6“, виклавши його в новій редакції. (Рішення № 166 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., начальника відділу муніципальних та правових питань, яка 

проінформувала про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 167 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., начальника відділу муніципальних та правових питань, яка 

проінформувала про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період. 

 

 

 



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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 168 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 (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: Царенку В.О.,  

Лещенку Л.П., Богомаз Л.В., Пузі В.І., Леваді В.А., Кірікєєвій К.С., 

Михайленко В.С. (Рішення № 169 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 (14 депутатів, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам: Коверді С.М., Дюймовій К.М., Ніконовій Г.І., 

Бондаренко О.В. (Рішення № 170 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про внесення змін до 



рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від        

28 лютого 2017 року №18 „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: 

Внести зміни до рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 28 лютого 2017 року №18 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“. (Рішення № 171 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про припинення 

договору сервітуту земельної ділянки. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Припинити договір сервітуту земельної ділянки площею 0,0060 га, 

розташованої за адресою: вул.Європейська, 163А, м.Пирятин Полтавської 

області, укладений з громадянкою Розтішевською Т.В. в зв’язку з продажем 

металевої споруди (кіоск). (Рішення № 172 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр. Скочку В.І. на заключення договору сервітуту земельної ділянки.   

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянину Скочку В.І. на заключення договору сервітуту 

земельної ділянки площею 0,0060 га, розташовану за адресою: 

вул.Європейська, 163А, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі строком до 01 липня 2020 року. (Рішення     

№ 173 додається). 



32. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр. Живилу Г.Д. на заключення договору оренди  земельної ділянки.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянину Живилу Г.Д. на заключення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0549 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд строком на 6 місяців. 

(Рішення № 174 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в с.Верхоярівка 

учасникам антитерористичної операції для ведення особистого селянського 

господарства.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – одноголосно (14 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  

№ 175 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр. Фесечко С.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Фесечко С.О. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,25 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 176 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр. Єрмолаєвій Л.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Єрмолаєвій Л.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,20 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 177 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про скасування 

рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

28 вересня 2016 року № 256  „Про надання дозволу гр.Тхорєвій Т.С. на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок“. 

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Скасувати рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 28 вересня 2016 року № 256 „Про надання дозволу          

гр. Тхорєвій Т.С. на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок“. (Рішення № 178 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Тхоревій Т.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд. 

 



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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Тхорєвій Т.С. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,05 га, розташованої 

за адресою: вул.Приудайський узвіз, 43А, м. Пирятин Полтавської області, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд. (Рішення № 179 додається). 

 

38.СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Хоменка О.В., депутата міської ради, який порушив питання благоустрою 

річки Удай: поглиблення річки та укріплення берегів, яке обговорювалося в 

2016 році. Острів Масальський – це єдине місце в м.Пирятин, де можна 

відпочити біля річки, але на даний час в тій частині річки, що проходить через 

Пирятин, течії немає. Запропонував утворити робочу групу, щоб обговорити 

питання розчищення та поглиблення річки.  

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

який повідомив, що у 2016 році відділом зроблено запит на НПП 

„Пирятинський“ для отримання рекомендацій щодо поглиблення річки. 

Національний парк, в свою чергу, звернувся до наукового відділу Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, яким надано висновок, що 

штучне поглиблення річки в межах м.Пирятин дасть тимчасовий результат на 

10-15 років, потім річка знову буде замулюватися. Рекомендовано провести 

укріплення берегів шляхом насадження дерев, а не поглиблення русла 

земснарядами. 

 

В обговоренні взяли участь депутати Войпанюк В.К., Горбачов О.В., 

Дубров М.Я., Солонський С.П.,   

 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П., міський голова, запропонував 

дати доручення заступнику міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Вараві М.В. та начальнику відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради Стаднику Є.В. протягом 2-3 тижнів детальніше 

вивчити це питання, залучивши фахівців Полтавського обласного управління 

водних ресурсів, експертів, проектантів, які б провели обстеження, зробили 

фаховий висновок та надали рекомендації стосовно збереження та відновлення 

водності річки Удай в межах Пирятина з урахуванням Генерального плану 

міста. Отримавши ці матеріали, провести засідання робочої групи за участю 

фахівців міської ради, представників профільних комісій, Національного 

природного парку „Пирятинський“ для розгляду питання та прийняття рішення. 

 

 

 



СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Магдалену Л.І., жительку будинку № 66А по вулиці Європейська в 

м.Пирятин, яка повідомила, що під час дощу, в результаті пошкодження 

покрівлі багатоквартирного будинку над її квартирою, в помешкання потрапляє 

вода. Це триває не один рік. Своїми силами усунути цю проблему неможливо. 

Звернулася до депутатів з проханням знайти спосіб, як вирішити це питання.  

 

В обговоренні взяли участь Варава М.В., Скочко В.І., Хоменко О.В. 

 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. запропонував 

комунальному підприємству „Каштан“, як управителю будинку, разом з 

профільною комісією міської ради зустрітися з жителями та провести 

роз’яснювальну роботу щодо залучення коштів на ремонт покрівлі, так як 

майже всі квартири в будинку приватизовані.  

 

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

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка   


