
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

двадцять сьомої сесії міської ради сьомого скликання 

 

08 серпня 2017 року № 33 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 18 депутатів 

 

Відсутні: Андрейщук Р.А. 

 Бурий М.С. 

 Клименко Ю.В. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

 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 внесла депутат                         

Мірошніченко А.О.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – 

Дубров М.Я. та Крицький М.В.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять сьомої сесії Пирятинської міської 

ради депутатів Дуброва М.Я. та Крицького М.В.  

 

Депутат Гудзь В.І. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Кривобок В.І., Хоменко О.В. та Шаповал Д.Г. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять сьомої сесії міської ради у складі 

трьох осіб, персонально – Кривобок В.І., Хоменко О.В. та Шаповал Д.Г. 

 

На розгляд пленарного засідання двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання виноситься 25 питань. Всі вони були 

оприлюднені на  власному сайті територіальної громади Пирятина та в засобах 

масової інформації, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які 

проходили 02, 03, 04, 07 серпня, та зведеному засіданні комісій, яке відбулося 

07 серпня. Крім того, сьогодні відбулися засідання постійних комісій з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи і з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва. Таким чином, сформовано проект порядку денного, який 

налічує 25 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Програми переведення на індивідуальне 

(поквартирне) опалення житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік 

2. Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття 

спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“ 

3. 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“ 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми зайнятості населення на 

2017 рік 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2017 рік 

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

громади на 2017 рік 



7. 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“ 

8. Про затвердження Положення про загальний відділ, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради 

9. Про затвердження Положення про юридичний відділ виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради 

10. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації 

виконкому міської ради 

11. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

12. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

13. Про безоплатну передачу основних засобів з балансу Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства „Каштан“ для здійснення їх 

подальшої експлуатації 

14. Про передачу з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

Державної пожежно-рятувальної частини №19 (м.Пирятин) Державного 

пожежно-рятувального загону №3 Головного Управління ДСНС України в 

Полтавській області основних засобів 

15. Про передачу в користування Пирятинському Центру первинної 

медичної допомоги  транспортних засобів 

16. Про передачу на баланс ОСББ „Буровик-2016“ житлових будинків    

№ 11, № 15 по вул.Мікромістечко в м.Пирятин 

17. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

18. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

19. Про надання дозволу гр.Деменко І.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

20. Про надання дозволу гр.Довженко С.Р. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

21. Про надання дозволу гр.Бутвіну Ю.К. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

22. Про внесення змін та доповнень до рішення другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 48 „Про 

затвердження ПАТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 



обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії“ 

23. Про надання дозволу гр.Авраменко С.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

24. Про затвердження Пирятинській міській раді технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за межами 

населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради 

25. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТДВ 

„Полтаваавтотранс“  

26. Різне 

 

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

порядок денний за основу. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

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

зауважень, доповнень, інших пропозицій щодо порядку денного, головуючий 

запропонував затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять 

сьомої сесії міської ради, який налічує 25 питань та „Різне“, в цілому. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять сьомої сесії 

міської ради, який налічує 25 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 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (18 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 25 липня по 

08 серпня 2017 року (інформація додається). 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми переведення на індивідуальне 

(поквартирне) опалення житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік. 

Пояснила, що Програма не раз розглядалась на профільних комісіях, в 

результаті чого були враховані всі пропозиції та зауваження відповідальних 

осіб та депутатів міської ради. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму переведення на індивідуальне (поквартирне) 

опалення житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік. (Рішення № 198 

додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

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

яка проінформувала про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для 

заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у 

Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“. Пояснила, 

що зміна вноситься в зв’язку з обладнанням ще одного майданчика по 

вул.Європейська, 66Б. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 30 червня 2017 року № 160 

„Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2018 роки“, виклавши Програму у новій 

редакції, що додається. (Рішення № 199 додається). 



3. 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     

№ 317 „Про затвердження Програми фінансування потреб комунального 

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

2017 рік 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

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

„Про затвердження Програми фінансування потреб комунального підприємства 

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

Програму в новій редакції. (Рішення № 200 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми зайнятості 

населення на 2017 рік. Зазначила, що зміни стосуються виділення коштів з 

бюджету міської ОТГ в сумі 47,1 тис. грн для оплати робіт по інформуванню 

населення міста стосовно порядку отримання житлових субсидій, технічної 

підготовки документації, кур’єрської доставки документів та запитів із числа 

незайнятого населення, яке зареєстроване в районному Центрі зайнятості. 

 

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. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 320 

„Про затвердження Програми зайнятості населення на 2017 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 201 додається). 

 



5. 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. Зазначила, що зміни вносяться в зв’язку 

із співфінансуванням міні-проекту з міжмуніципального співробітництва 

„Підвищення якості водозабезпечення територіальних громад“ в Пирятинській 

ОТГ (переможець конкурсу Ради Європи) в розмірі 100 000 грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (18 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. (Рішення № 202 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Науменко В.М., виконуючого обов’язки начальника фінансового 

управління, яка проінформувала про внесення змін до бюджету міської  

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. Зазначила, що до проекту 

рішення включено попередньо напрацьовані рекомендації профільних комісій 

та відповідальних осіб міської ради. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 203 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 

„Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату 

міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Перейменувати відділ муніципальних послуг та правових питань 

виконкому міської ради на загальний відділ, персоналу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради та внести зміни до штатного розпису 

апарату виконкому міської ради на 2017 рік в частині зміни назви відділу: 

„Загальний відділ, персоналу та інформаційного забезпечення“. (Рішення                

№ 204 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Мілюту О.А., головного спеціаліста відділу муніципальних послуг та 

правових питань, яка проінформувала про затвердження Положення про 

загальний відділ, персоналу та інформаційного забезпечення виконкому міської 

ради. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про загальний відділ, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

(Рішення № 205 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

про затвердження Положення про юридичний відділ виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про юридичний відділ виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради. (Рішення № 206 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Нечипоренко О.О., начальника відділу державної реєстрації, яка 

проінформувала про затвердження Положення про відділ державної реєстрації 

виконкому міської ради. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про відділ державної реєстрації виконавчого 

комітету Пирятинської  міської ради. (Рішення № 207 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 208 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 209 додається).  

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Шевченко М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про безоплатну 

передачу основних засобів з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

комунального підприємства „Каштан“ для здійснення їх подальшої 

експлуатації. Зазначила, що мова йде про передачу металевих контейнерів для 

твердих побутових відходів в кількості 10 штук, що знаходяться в користуванні 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів ОТГ.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти з балансу Пирятинської міської ради металеві контейнери для 



твердих побутових відходів в кількості 10 штук, що знаходяться в користуванні 

ДНЗ „Берізка“ – 3 шт., ДНЗ „Пролісок“ – 2 шт., ДНЗ „Червона шапочка“ –         

2 шт., ДНЗ „Ромашка“ – 2 шт., СЮТ – 1 шт., та передати їх КП „Каштан“. 

(Рішення № 210 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Шевченко М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про передачу з 

балансу Пирятинської міської ради на баланс Державної пожежно-рятувальної 

частини № 19 (м.Пирятин) Державного пожежно-рятувального загону № 3 

Головного Управління ДСНС України в Полтавській області основних засобів.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати з балансу Пирятинської міської ради на баланс Державної 

пожежно-рятувальної частини № 19 (м.Пирятин) Державного пожежно-

рятувального загону № 3 Головного Управління ДСНС України в Полтавській  

області апарати дихальні на стисненому повітрі Drager PSS 3000/4000 в 

комплекті (4 шт.). (Рішення № 211 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Шевченко М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про передачу в 

користування Пирятинському Центру первинної медичної допомоги 

транспортних засобів.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати транспортні засоби, що перебувають на балансі Пирятинської 

міської ради, в безоплатне користування Пирятинському Центру первинної 

медичної допомоги для надання якісних медичних послуг жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади згідно з договором 

позички. (Рішення  № 212 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про передачу на баланс ОСББ „Буровик-

2016“ житлових будинків № 11, № 15 по вул.Мікромістечко в м.Пирятин.  

 



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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати багатоквартирні житлові будинки № 11 та № 15 по вулиці 

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

співвласників багатоквартирного будинку „Буровик-2016“. (Рішення № 213 

додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

земельні питання детально розглядалися на засіданні комісії. Комісія 

рекомендувала сесії міської ради затвердити зазначені проекти рішень.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. (Рішення № 214 

додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам.  (Рішення № 215 додається). 



19. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Деменко І.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянці Деменко І.М. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 216 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Довженко С.Р. на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянці Довженко С.Р. на розробку проекту 

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

особистого селянського господарства. (Рішення № 217 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Бутвіну Ю.К. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянину Бутвіну Ю.К. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 



ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0292 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 218 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін та доповнень до рішення другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 48 

„Про затвердження ПАТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії“. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до рішення другої сесії  Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 11 грудня 2015 року № 48 „Про затвердження ПАТ 

„ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії“. (Рішення № 219 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Авраменко С.А. на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянці Авраменко С.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0850 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 220 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження Пирятинській міській раді технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради. 



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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Пирятинській міській раді технічну документацію щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради площею 16,5385 га на дві 

земельні ділянки площами 6,5000 га та 10,0385 га відповідно. (Рішення № 221 

додається).  

 

25.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про заключення договору оренди земельної ділянки з ТДВ 

„Полтаваавтотранс“. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Заключити з товариством з додатковою відповідальністю 

„Полтаваавтотранс“ (Бутко С.С.) договір оренди земельної ділянки площею 

0,1825 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 154, м.Пирятин 

Полтавської області, строком на 5 років. (Рішення № 222 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Горбачова О.В., депутата міської ради, який зробив зауваження 

директору комунального підприємства „Каштан“ щодо роботи рятувальної 

служби на річці Удай. 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який повідомив про звернення 

громадян, які проживають в районі вул.Аврущенка і скаржаться на те, що 

комунальне підприємство „Каштан“ вивозить сміття у кар’єр колишнього 

цегельного заводу. 

 Скочка В.І., директора КП „Каштан“, який запевнив, що у кар’єр 

вивозиться тільки гілля. 

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

розгляду депутатського звернення Йощенка В.М. щодо відкриття аптечного 

пункту в мікрорайоні Завокзалля на комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту та, відповідно до 

рекомендацій комісії, попросила головного лікаря Пирятинського ЦПМД 

Дядькову І.М. прокоментувати дане питання  

 Дядькову І.М., головного лікаря Пирятинського центру первинної 

медичної допомоги, яка пояснила, що торгівля медичними препаратами – це 

ліцензований вид надання послуг, тому є вимоги до приміщення, обладнання, 



персоналу, документації. В сільській місцевості, де немає аптек або 

структурного підрозділу аптеки, законодавство дозволяє медичним 

працівникам здійснювати продаж лікарських препаратів у амбулаторіях у 

робочий час. В усіх інших випадках продаж лікарських засобів здійснюється 

тільки при аптечних закладах. На даний час нагальної потреби створювати 

амбулаторію в мікрорайоні Завокзалля немає, а відкриття аптечного пункту в 

цьому районі економічно не вигідно. 

 Хоменка О.В., депутата міської ради, який порушив питання щодо санації 

каштанів по місту. 

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

який повідомив, що приступати до процедури санації дерев можливо тільки 

після того, як дерево скине листя.  

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення відділу із земельних 

та екологічних питань (Стадник Є.В.) спільно з КП „Каштан“ (Скочко В.І.) 

підготувати на розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення про 

санацію каштанів на території міста. 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який порушив питання щодо здійснення 

пасажироперевезень по вул.Гагаріна, яке обговорювалося на нараді у голови 

райдержадміністрації.  

 Шикеринця І.С., заступника міського голови, який повідомив, що всі 

документи для проведення конкурсу по відбору перевізника підготовлені, але 

немає механізму відшкодування коштів перевізнику, який погодиться 

здійснювати цей маршрут. Потрібно розробити такий механізм і тільки тоді 

проводити конкурс.  

 Бондаренка Б.А., громадського активіста, який порушив питання щодо 

онлайн трансляції засідань постійних комісій та сесій міської ради.  

 Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка повідомила, 

що головний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації 

Божко А.М. підготував інформацію з даного питання, яку буде подано на 

розгляд постійних комісій міської ради. 

 Дуброва М.Я., депутата міської ради, який висловив думку, що онлайн 

трансляція сесій та засідань постійних комісій не на часі; запропонував 

спочатку облаштувати залу засідань у приміщенні колишнього гуртожитку, а 

потім придбавати техніку.  

 Хоменка О.В., голову постійної комісії з питань житлово-комунального 

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

підтримав пропозицію депутата Дуброва М.Я. щодо облаштування в будівлі 

колишнього гуртожитку приміщення для проведення засідань постійних 

комісій та сесій. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував, що днями 

начальник відділу муніципальних послуг та правових питань Коваль Л.П 

відвідала Білозірську ОТГ у складі делегації представників органів місцевого 

самоврядування Полтавської та Сумської областей. За його дорученням вона 

домовилася з керівництвом Білозірської ОТГ щодо приїзду делегації депутатів 

та фахівців Пирятинської міської ради з метою обміну досвідом. 



 Якименка А.В., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

безпритульних собак, які дошкуляють жителям міста, особливо на території 

АС-1. 

 Скочка В.І., директора КП „Каштан“, який проінформував, що 

комунальне підприємство має право застосовувати міри проти бездомних собак 

тільки в тому випадку, коли є звернення громадян про агресивну поведінку 

собаки. 

 Мірошніченко А.О., депутата міської ради, яка запропонувала проводити 

роз’яснювальну роботу в громаді, переконувати власників домашніх тварин не 

викидати їх на вулицю, стримувати їх розмноження. Це найкращий вихід, тому 

що стерилізація однієї собаки коштує близько 250 грн і, якщо взятися за 

стерилізацію всіх бродячих тварин, це призведе до значних фінансових витрат. 

Крім того, стерилізація не позбавляє собаку агресії, а відтак не може бути 

дієвим засобом захисту людей. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував доручити КП 

„Каштан“ (Скочко В.І.) протягом двох тижнів вивчити законодавство, досвід 

інших громад та напрацювати пропозиції для розгляду питання щодо 

поводження з безпритульними собаками на постійних комісіях міської ради. 

  

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

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка 


