
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять четвертої сесії міської ради 

сьомого скликання 

 

24 січня 2018 року № 40 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання – 19 депутатів; 

на кінець засідання    – 20 депутатів. 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Куча О.Є. 

 Михайлюк О.В. 

 Солонський С.П. 

 Якименко А.В. 

 

На сесії присутні: депутат Полтавської обласної ради Близнюк І.Ф., 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. 
 

 Головувала на сесії виконуючий обов’язки міського голови з питань 

діяльності ради Чайка Т.Г. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонувала обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Щур Т.Г.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Мірошніченко А.О. та Томко С.Я.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять четвертої сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Мірошніченко А.О. та Томка С.Я. 

 

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

трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Жайворонок О.Л., Клепач В.М.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

На засідання прибув депутат Крицький М.В. та брав участь в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцять четвертої сесії міської ради у складі 

трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Жайворонок О.Л., Клепач В.М. 

 

Головуючий повідомила, що на розгляд пленарного засідання тридцять 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься              

68 питань. Всі вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади та в 

засобах масової інформації, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, 

які проходили 15, 16, 17, 18 січня, та двох засіданнях Погоджувальної ради. 

Таким чином, сформовано порядок денний, який налічує 68 питань та, 

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

тощо).  

 

Порядок денний 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата Андрейщук Р.А. 

2. Про затвердження Генерального плану розвитку міста Пирятин 

Полтавської області 

3. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

4. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

5. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною 

районною лікарнею на 2017 рік 



6. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік 

7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік 

8. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення об’єднаної територіальної громади у 2017 році 

9. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

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

10. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми зайнятості населення на 2017 рік 

11. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми соціального захисту населення на 2017 рік 

12. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

програм Пирятинським районним військовим комісаріатом у 2017 році 

13. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

Управління Служби безпеки України в Полтавській області на 2017 рік 

14. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми підтримки місцевих товаровиробників „Вироблено на Пирятинщині“ 

на 2017 рік 

15. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

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 

16. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню 

Пирятинської ОТГ на 2017- 2020 роки 

17. Про затвердження звіту НПП „Пирятинський“ про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми взаємодії з НПП „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 

18. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної 

операції“ на 2017 рік 

19. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення фізичного та психологічного стану учасників 

антитерористичної операції на 2017 рік 

20. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

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 

21. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів  

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2017 рік 

22. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Питна вода“ на 2017 рік 

23. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік“ 

24. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

програм комунальним підприємством „Пирятинські госпрозрахункові очисні 

споруди“ у 2017 році 

25. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

програм комунальним підприємством „Каштан“ у 2017 році 

26. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 

27. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2019 роки 

28. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки 



29. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми переведення на індивідуальне (поквартирне) опалення житлових 

будинків міста Пирятин на 2017 рік 

30. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкції системи 

теплопостачання) житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік 

31. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2017 році“ 

32. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Шкільна парта – 2017 -2019“ 

33. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році 

34. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання Програми 

культурно-мистецьких заходів на 2017 рік 

35. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей 

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

36. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2017 рік 

37. Про затвердження звіту Пирятинської районної організації ВФСТ 

„Колос“ АПК України про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

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

України“ на 2017 рік 

38. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік 

39. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка 

у 2017 році 

40. Про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради на       

2018 рік 

41. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік 

42. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

http://pyriatyn.org.ua/laws/t1/p3


43. Про затвердження Програми зайнятості населення на 2018 рік 

44. Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2018 рік 

45. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2018 рік 

46. Про затвердження Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин 

„Творимо себе – творимо країну“ 

47. Про внесення змін до складу комісії з надання разової грошової 

допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

48. Про затвердження Положення про відділ економічного прогнозування 

виконкому Пирятинської міської ради 

49. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у 

міжсесійний період 

50. Про передачу витрат з реконструкції вуличного освітлення, що 

перебуває у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

51. Про надання дозволу на списання з балансового обліку Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд об’єкта незавершеного будівництва 

52. Про передачу Пирятинському ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області та Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 

Пирятинської міської ради Полтавської області майнових комплексів та майна 

53. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

54. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

55. Про надання дозволу гр.Гордієнко Т.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

56. Про надання дозволу гр.Тристану О.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

57. Про припинення договору оренди земельної ділянки з        

гр.Живилом Г.Д. 

58. Про надання земельної ділянки в постійне користування ПАТ 

„Державний ощадний банк України“  

59. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Вторстальмет“  

60. Про заключення договорів оренди земельних ділянок з ПАТ 

„Укртелеком“  

61. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ТОВ „ Пирятинське ремонтно-транспортне підприємство“ 



62. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ПП „АННА -

2004“ 

63. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„ЕКОПРОД ГРУП“  

64. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Лайфселл“ 

65. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„УКРТАУЕР“  

66. Про надання дозволу гр.Леваді В.А. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства 

67. Про надання дозволу гр.Демченко Л.О. та Гудзю Р.Ю. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності за адресою: вул. Січових Стрільців, 144В, м. Пирятин 

68. Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 339 „Про 

забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“ 

69. Різне 

 

Головуючий, виконуючий обов’язки міського голови з питань діяльності 

ради Чайка Т.Г., запропонувала прийняти порядок денний за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

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

зауважень, доповнень, інших пропозицій щодо порядку денного, головуючий 

запропонувала затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять 

четвертої сесії міської ради, який налічує 68 питань та „Різне“, в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять четвертої сесії 

міської ради, який налічує 68 питань  та „Різне“. 

 

Головуючий запропонувала регламент роботи сесії:  



інформація по питаннях  порядку денного  - до 5 хв.; 

для виступів в обговоренні                         - до 3 хв.; 

питання-відповіді                                       - в  межах 1- 2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 2 годин 30 хвилин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

  

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С. проінформував про проведену апаратом виконавчого комітету 

міської ради роботу в міжсесійний період з 22 грудня 2017 року по 24 січня 

2018 року (додається). 

 

На пленарне засідання прибув та зареєструвався депутат Скочко О.М. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про дострокове припинення повноважень депутата 

Андрейщук Р.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Андрейщук Р.А. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим вона не 

братиме участі у голосуванні з даного питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

Андрейщук Р.А. та Крицький М.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Достроково припинити повноваження депутата Пирятинської міської 

ради сьомого скликання Андрейщук Раїси Анатоліївни на підставі її особистої 

заяви. 

2. Вивести депутата Пирятинської міської ради сьомого скликання 

Андрейщук Раїсу Анатоліївну зі складу постійної комісії міської ради з питань 



планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва. 

3. Звернутися до Пирятинської міської виборчої комісії щодо прийняття 

рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата 

у депутати у виборчому списку Пирятинської районної в Полтавській області 

організації партії „Блок Петра Порошенка „Солідарність“. (Рішення № 1 

додається). 

 

Депутат Андрейщук Р.А. здала пульт для персонального голосування в 

системі „Рада Голос“ і надалі участі в голосуванні не брала. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Генерального плану розвитку міста Пирятин Полтавської області.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутат Дубров М.Я. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Генеральний план розвитку міста Пирятин Полтавської 

області. (Рішення № 2 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Дядькову І.М., директора Пирятинського Центру первинної медичної 

допомоги, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми забезпечення якісними медичними послугами 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського Центру первинної медичної допомоги 

(Дядькова І.М.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 754000 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, в тому числі коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 



40000 грн. 00 коп., коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 714000 грн. 00 коп. (Рішення № 3 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Дядькову І.М., директора Пирятинського Центру первинної медичної 

допомоги, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. (Рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника головного лікаря Пирятинської 

центральної районної лікарні, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми забезпечення надання 

медичної допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинською центральною районною лікарнею на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинської центральної районної лікарні            

(Гаркавенко О.М.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 359821 грн. 88 коп. на виконання заходів 

Програми забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною 

районною лікарнею на 2017 рік, в тому числі коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 199821 грн. 88 коп., коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

160000 грн. 00 коп. (Рішення № 5 додається). 

 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

Гудзя В.В., начальника управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми надання 

соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги, на 2017 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

8489 грн. 32 коп. на виконання заходів Програми надання соціальних послуг 

особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги, на 2017 рік. (Рішення № 6 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Гудзя В.В., начальника управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

71270 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми соціальної реабілітації дітей-

інвалідів на 2017 рік. (Рішення № 7 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Гудзя В.В., начальника управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми покращення 

якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення 

об’єднаної територіальної громади у 2017 році. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

72819 грн. 67 коп. на виконання заходів Програми покращення якості 

соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення об’єднаної 

територіальної громади у 2017 році. (Рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Гудзя В.В., начальника управління соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) та Пирятинської районної 

громадської організації ,,Союз Чорнобиль України“ (Ухань В.М.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 9273 грн. 45 коп. на виконання заходів Програми 

,,Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ на 2017 рік. (Рішення № 9 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми зайнятості населення на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про використання коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 191146 грн 35 коп. на 



виконання заходів Програми зайнятості населення на 2017 рік, в тому числі:  

1) комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) в сумі                 

144215 грн 71 коп.  

2)  управління соціального захисту населення Пирятинської районної 

державної адміністрації (Гудзь В.В.) в сумі 46930 грн 64 коп. (Рішення № 10 

додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми соціального захисту населення на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 597339 грн. 20 коп. на виконання заходів 

Програми соціального захисту населення на 2017 рік. (Рішення № 11 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., районного військового комісара, який проінформував про 

затвердження звітів про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів програм 

Пирятинським районним військовим комісаріатом у 2017 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити звіт Пирятинського районного військового комісаріату 

(Грицун О.В.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 63566 грн. 62 коп. на виконання 

заходів Програми „Підтримка Пирятинського районного військового 

комісаріату на 2017-2018 роки“. 

2. Затвердити звіт Пирятинського районного військового комісаріату 

(Грицун О.В.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 55900 грн. 00 коп. на виконання 

Програми „Територіальна оборона на 2017-2018 роки“. (Рішення № 12 

додається). 



13. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми покращення 

матеріально-технічного забезпечення особового складу Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області (Рахівський Ю.В.) про використання коштів спеціального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 100000 грн. 00 коп. 

на виконання заходів Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області на 2017 рік. (Рішення № 13 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Петрика В.О., начальника відділу економічного розвитку і торгівлі 

Пирятинської районної державної адміністрації, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми підтримки 

місцевих товаровиробників „Вироблено на Пирятинщині“ на  2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт відділу економічного розвитку і торгівлі Пирятинської 

районної державної адміністрації (Петрик В.О.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

20000 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми підтримки місцевих 

товаровиробників „Вироблено на Пирятинщині“ на 2017 рік. (Рішення № 14 

додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника Пирятинського районного сектору ГУ ДСНС 

України в Полтавській області, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів 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. Крім того, 

зазначив, що, як депутат міської ради, має конфлікт інтересів з даного питання, 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутат Клименко Ю.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського районного сектору головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області 

(Клименко Ю.В.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 350500 грн. 00 коп. на виконання 

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. 

(Рішення № 15 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню 

Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Лубенського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (Орел В.І.) про використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі                             

1000 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми правової освіти та безоплатної 

правової допомоги населенню Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки. (Рішення 

№ 16 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

про затвердження звіту НПП „Пирятинський“ про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми взаємодії з НПП „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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт НПП „Пирятинський“ про використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 40 000 грн. 00 коп. на 

виконання заходів 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, 

в тому числі коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 5 300 грн. 00 коп., коштів спеціального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 34 700 грн. 00 коп. 

(Рішення № 17 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Дубецького Б.В., голову Пирятинської районної організації ветеранів, 

який проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів 

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

антитерористичної операції“ на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинської районної організації ветеранів            

(Дубецький Б.В.) про надходження та використання коштів загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 48000 грн. 00 коп. на 

виконання заходів Програми „Всебічний захист соціально-економічних прав 

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

антитерористичної операції“ на 2017 рік. (Рішення № 18 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Дубецького Б.В., голову Пирятинської районної організації ветеранів, 

який проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми покращення фізичного та психологічного стану учасників 



антитерористичної операції на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинської районної організації ветеранів                

(Дубецький Б.В.) про надходження та використання коштів загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 45000 грн. 00 коп. на 

виконання заходів Програми покращення фізичного та психологічного стану 

учасників антитерористичної операції на 2017 рік. (Рішення № 19 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів 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“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

надходження та використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 260107 грн. 00 коп. на виконання 

заходів 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. (Рішення № 20 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 



Депутат Шаповал Д.Г. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (Кабушка Ю.В.) про використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі                            

226118 грн. 44 коп. на виконання заходів Програми соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді на 2017 рік. (Рішення № 21 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера КП „Пирятинський міський 

водоканал“, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Питна вода“ на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ (Дубров М.Я.) про використання коштів в сумі 603437 грн. 52 коп. 

на виконання заходів Програми „Питна вода“ на 2017 рік, в тому числі коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

297187 грн. 52 коп., коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 306250 грн. 00 коп. (Рішення № 22 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Готель „Пирятин“       

(Фисун В.Ю.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 62892 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Програми „Покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік“. (Рішення № 23 додається). 



24. СЛУХАЛИ: 

Кривця В.В., директора комунального підприємства „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“, який проінформував про затвердження 

звітів про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів програм комунальним 

підприємством „Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди“ у 2017 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“ (Кривець В.В.) про використання коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

194740 грн. 00 коп. на виконання Програми покращення матеріально-технічної 

бази Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік.  

2. Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди“ (Кривець В.В.) про використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 49126 грн. 00 коп. на 

виконання Програми модернізації каналізаційної насосної станції Пирятинської 

центральної районної лікарні на 2017 рік, в тому числі коштів загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 20000 грн. 00 коп., 

коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

в сумі 29126 грн. 00 коп. (Рішення № 24 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера комунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про затвердження звітів про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів програм комунальним підприємством „Каштан“ у 2017 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити звіти комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів: 

Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства 

„Каштан“ на 2017 рік у сумі 5 511 145 грн. 70 коп., в тому числі коштів  

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

3 716 410 грн. 92 коп., коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 1 794 734 грн. 78 коп.; 



Програми фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ на 

утримання об’єктів комунальної власності на 2017 рік в сумі                                        

575 611 грн. 50 коп., в тому числі коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 528 901 грн. 94 коп., коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

46 709 грн. 56 коп. 

2. Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) 

про використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 38 428 грн. 44 коп. на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятина у 

літній період 2017 року. 

3. Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) 

про використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 20 690 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми облаштування місця відпочинку на річці Удай. 

4. Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) 

про використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 1 092 772 грн. 90 коп., в тому числі коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 8 892 грн. 00 коп., коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

1 083 880 грн. 90 коп., з них коштів обласного бюджету в сумі                                       

733 440 грн. 00 коп., на виконання заходів Програми забезпечення умов для 

заняття спортом та облаштування дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки. (Рішення № 25 

додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 6519101 грн. 54 коп. на виконання заходів Програми розвитку дорожнього 

руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2017-2019 роки, в тому числі коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 3639387 грн. 88 коп., коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 



2879713 грн. 66 коп. (Рішення № 26 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки. Крім того, повідомив, що 

сьогодні вранці працівники Пирятинської філії ПАТ „Полтаваобленерго“ 

підключили до живлення вулицю Квіткова та провулок Кінечний 1-й. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 1146371 грн. 97 коп. на виконання заходів 

Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2019 роки у 2017 році. (Рішення № 27 

додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 153262 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки. (Рішення № 28 

додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми переведення на 



індивідуальне (поквартирне) опалення житлових будинків міста Пирятин на 

2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 125348 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми переведення на індивідуальне (поквартирне) опалення житлових 

будинків міста Пирятин на 2017 рік. (Рішення № 30 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми обладнання вузлами 

обліку теплової енергії (реконструкції системи теплопостачання) житлових 

будинків міста Пирятин на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів спеціального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі                             

63234 грн. 43 коп. на виконання заходів Програми обладнання вузлами обліку 

теплової енергії (реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків 

міста Пирятин на 2017 рік, в тому числі: 

1) виконавчого комітету Пирятинської міської ради про використання 

коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

в сумі 29520 грн. 00 коп.; 

2) комунального підприємства „Каштан“ про використання коштів 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

33714 грн. 43 коп. (Рішення № 30 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Тристан А.О., головного спеціаліста відділу освіти міської ради, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 66000 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2017 році“. (Рішення № 31 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Тристан А.О., головного спеціаліста відділу освіти міської ради, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Шкільна парта – 2017-2019“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 477990 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Шкільна парта – 2017-2019“. (Рішення № 32 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Смаровоза В.В., головного спеціаліста відділу освіти міської ради, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 374319 грн. 54 коп. на виконання заходів Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2017 році, в тому числі коштів: 

загального фонду в сумі 345119 грн. 54 коп., з них коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади 286645 грн. 00 коп., коштів 

обласного бюджету в сумі 58475 грн. 00 коп.; 



 спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

за рахунок батьківської плати в сумі 29200 грн. 00 коп. (Рішення № 34 

додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 210741 грн. 

00 коп. на виконання Програми культурно-мистецьких заходів на 2017 рік. 

(Рішення № 34 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для дітей 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 6614 грн.        

00 коп. на виконання заходів Програми забезпечення Пирятинської районної 

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

І півріччя 2018 року. (Рішення № 35 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Смаровоза В.В., головного спеціаліста відділу освіти міської ради, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2017 рік. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 90960 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2017 рік. (Рішення № 36 

додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України, 

який проінформував про затвердження звіту Пирятинської районної організації 

ВФСТ „Колос“ АПК України про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ 

„Колос“ АПК України на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинської районної організації ВФСТ „Колос“ АПК 

України (Плетінь С.М.) про надходження та використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 149243 грн. 

79 коп. на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту 

районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2017 рік. (Рішення № 37 

додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 591240 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми діяльності 



Пирятинської міської ради на 2017 рік, в тому числі коштів загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 489390 грн. 00 коп., 

коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

в сумі 101850 грн. 00 коп. (Рішення № 38 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження звіту виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання Програми покращення 

матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка у 2017 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

надходження та використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 13695 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Програми покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі 

Олександрівка у 2017 році. (Рішення № 39 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

Чайку Т.Г., секретаря ради, яка проінформувала про затвердження Плану 

роботи Пирятинської міської ради на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Йощенко В.М., депутат міської ради, який вніс пропозицію включити до 

Плану роботи Пирятинської міської ради заходи, які були запропоновані 

постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план роботи Пирятинської міської ради на 2018 рік. (Рішення 

№ 40 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Уляницьку І.С., головного спеціаліста загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 



засобах масової інформації на 2018 рік. Зазначила, що проект Програми 

розглядався на засіданні постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та ЗМІ від 17 січня 2018 року і комісія 

рекомендувала сесії затвердити зазначену Програму саме у такій редакції. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г., запропонувала прийняти 

проект рішення за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  12 депутатів; 

 „проти“ –   1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –   5 осіб. 

 „не голосували“ –   2 особи. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г., запропонувала 

повернутися до повторного розгляду даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –   1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Програму, виключивши із переліку заходів наступне: „Висвітлення діяльності 

міської ради в інформаційному бюлетені“. 

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

доопрацювати проект Програми і розглянути його на наступній сесії міської 

ради. 

Андрейщук Р.А., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, яка заперечила депутатові Жайворонку О.Л., 

мотивуючи нагальність затвердження цієї Програми тим, що, по-перше, чинним 

законодавством органи влади зобов’язано висвітлювати свою діяльність у 

засобах масової інформації; по-друге, на даний час відділом освіти проводиться 

робота з підготовки учнів до ЗНО і є потреба розмістити у місцевих ЗМІ 

великий обсяг інформації; по-третє, необхідно інформувати населення про хід 

медичної реформи, громадський бюджет тощо. Зрозуміло, що без прийняття 

даної Програми це буде неможливо. 

 Щур Т.Г., депутат міської ради, яка зауважила, що є чимало людей, які не 

можуть передплатити районну газету і не мають доступу до інтернету, відтак, 

на її думку, доцільно було б спробувати розповсюджувати безкоштовний 

бюлетень. 



Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г., поставила на голосування 

проект рішення, в якому враховано пропозицію депутата Хоменка О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –   1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації на 2018 рік. (Рішення № 41 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Смаровоза В.В., головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти Пирятинської міської ради, який проінформував про затвердження 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році. 

(Рішення № 42 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.В., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження Програми зайнятості 

населення на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму зайнятості населення на 2018 рік. (Рішення № 43 

додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Смаровоза В.В., головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти Пирятинської міської ради, який проінформував про затвердження 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку пріоритетних видів спорту на 2018 рік. 

(Рішення № 44 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Смаровоза В.В., головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти Пирятинської міської ради, який проінформував про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту районної  організації ВФСТ 

„Колос“ АПК України на 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту районної 

організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2018 рік. (Рішення № 45 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., начальника відділу освіти Пирятинської міської ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми розвитку лідерського руху в 

м.Пирятин „Творимо себе –  творимо країну“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо 

себе – творимо країну“. (Рішення № 46 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до складу комісії з надання разової 

грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до складу комісії з надання разової грошової допомоги 

малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової 



сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 липня 2017 року           

№ 189, виклавши його в новій редакції. (Рішення № 47 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про відділ 

економічного прогнозування виконкому Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про відділ економічного прогнозування 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради. (Рішення № 48 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 49 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу витрат з 

реконструкції вуличного освітлення, що перебуває у власності територіальної 

громади м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати витрати з реконструкції вуличного освітлення, що перебуває у 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, загальною 

балансовою вартістю 1303542,98 грн (один мільйон триста три тисячі п’ятсот 

сорок дві гривні 98 коп.) на баланс комунального підприємства „Каштан“           

(Скочко В.І.). (Рішення № 50 додається). 



51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на списання 

з балансового обліку Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд об’єкта 

незавершеного будівництва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам 

(Кривець В.В.) на списання з балансового обліку підприємства основного 

засобу, непридатного для подальшої експлуатації (об’єкт незавершеного 

будівництва – будівля адмінкорпусу, розташована за адресою: вул. Сумська, 26, 

м.Пирятин, Полтавська обл.), первісною балансовою вартістю 75406,00 грн 

(сімдесят п’ять тисяч чотириста шість гривень) із нарахованим зносом 100 %, 

інвентарний номер: 4240002. (Рішення № 51 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу Пирятинському 

ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області та Пирятинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області майнових комплексів та майна. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Передати безоплатно з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області майновий 

комплекс та майно Пирятинського ліцею (код ЄДРПОУ 21065765), розташовані 

за адресою: вул. Визволення, 2А, м.Пирятин Полтавської області, та майновий 

комплекс та майно Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 

(код ЄДРПОУ 23543909), розташовані за адресою: вул.Зоряна, 116, м.Пирятин 

Полтавської області. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майнових комплексів та майна 

Пирятинському ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області. 

3. Передати безоплатно з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області майновий комплекс та майно Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, розташовані за адресою: 



вул.Європейська, 2, м.Пирятин Полтавської області, вул.Соборна, 38, 

м.Пирятин Полтавської області. 

4. Утворити комісію з приймання-передачі майнових комплексів та майна 

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області. (Рішення № 52 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянам 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. (Рішення № 53 

додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому 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“ –  20 депутатів; 

 „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 № 54 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Гордієнко Т.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянці Гордієнко Т.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0020 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 55 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Тристану О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянину Тристану О.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,22 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 56 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Живилом Г.Д. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0549 га, 

укладений з громадянином Живилом Г.Д. 10 липня 2017 року, в зв’язку із 

закінченням терміну дії. (Рішення № 57 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання земельної ділянки в 

постійне користування ПАТ „Державний ощадний банк України“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати в постійне користування публічному акціонерному товариству 

„Державний ощадний банк України“ земельну ділянку площею 0,0100 га для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ. 

(Рішення № 58 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Вторстальмет“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Вторстальмет“ 

(Петровська О.С.) договір оренди земельної ділянки площею 0,5414 га на суму 

143628,00 грн. (сто сорок три тисячі шістсот двадцять вісім гривень 00 коп.), 

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

строком на 5 років (Рішення № 59 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договорів оренди 

земельних ділянок з ПАТ „Укртелеком“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Укртелеком“ 

договір оренди земельної ділянки площею 0,1920 га на суму 77515,20 грн 

(сімдесят сім тисяч п’ятсот п’ятнадцять гривень 20 коп.), що складає 3% від 

нормативної грошової оцінки землі в цінах 2017 року, терміном на 5 років.  

2. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Укртелеком“ 

договір оренди земельної ділянки площею 0,0136 га на суму 6322,16 грн (шість 

тисяч триста двадцять дві гривні 16 коп.), що складає 3% від нормативної 

грошової оцінки землі в цінах 2017 року, строком на 5 років. (Рішення № 60 

додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на 



виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ 

„Пирятинське ремонтно-транспортне підприємство“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Пирятинське 

ремонтно-транспортне підприємство“ (Головко В.І.) на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 4,758 га для обслуговування 

виробничих приміщень та споруд промислового призначення. (Рішення № 61 

додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з ПП „АННА -2004“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,1500 га, 

укладений з ПП „АННА -2004“ для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. (Рішення № 62 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „ЕКОПРОД ГРУП“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Екопрод Груп“ 

(Редько П.І.) договір оренди земельної ділянки площею 0,1500 га в розмірі 3% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки терміном на 5 років для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 



споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

(Рішення № 63 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Лайфселл“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0400 га, за 

цільовим призначенням: землі зв’язку і телекомунікацій, укладений з ТОВ 

„Астеліт“ (змінено назву на ТОВ „лайфселл“) під будівництво вежі 

стільникового зв’язку. (Рішення № 64 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „УКРТАУЕР“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „УКРТАУЕР“ 

(Зафер Озбай) договір оренди земельної ділянки площею 0,0400 га в розмірі 

10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, терміном на 5 років 

для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. (Рішення    

№ 65 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Леваді В.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянину Леваді В.А. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,30 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 66 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Демченко Л.О. та Гудзю Р.Ю. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Січових Стрільців, 144В, м.Пирятин.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянам Демченко Л.О. та Гудзю Р.Ю. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,0864 га з цільовим призначенням: для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, на дві земельні ділянки площею 0,0600 га та 0,0264 га. (Рішення № 67 

додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., начальника відділу освіти Пирятинської міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 339 

„Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 339  „Про 

забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“, 

виклавши його в новій редакції. (Рішення № 68 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Войпанюка В.К., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 



запропонував повернутися до практики проведення зведених засідань 

постійних комісій для більш широкого обговорення та остаточного узгодження 

проектів рішень, включених до проекту порядку денного сесії. 

Дуброва М.Я., депутата міської ради, директора комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“, який сказав, що на даний час 

виготовляється проект реконструкції водної свердловини для м.Пирятин. 

Підприємство не може провести оплату за виготовлення проекту у зв’язку з 

тим, що не затверджена Програма „Питна вода“ на 2018 рік. Відсутність 

проекту, в свою чергу, унеможливлює участь в обласній програмі „Питна вода“ 

і залучення коштів з обласного бюджету для співфінансування проекту. 

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

виконкому міської ради, який зазначив, що кошти на виготовлення зазначеного 

проекту були передбачені в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік. Порадив вирішити питання щодо проведення оплати за 

виготовлення проекту реконструкції водної свердловини в робочому порядку. 

Щур Т.Г., депутата міської ради, яка порушила питання щодо стану доріг: 

на проїжджій частині ожеледиця, їхати слизько, тротуари розчищені переважно 

у центрі міста, тому доводиться йти узбіччям, а це і важко, і небезпечно.  

Скочка В.І., директора комунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував, як проводилося розчищення вулиць в період з 18 січня, коли 

почалися снігопади. Наголосив, що завдяки новій техніці та зусиллям 

колективу, який працював вдень і вночі, ситуація набагато краща, ніж у 

попередні роки. Є певні нарікання, але ж треба розуміти, що вулиць багато, 

обсяги робіт великі, працівники, задіяні на прибиранні снігу, не можуть 

працювати цілодобово, їм потрібен відпочинок. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який нагадав, що неодноразово 

порушував питання щодо безпеки руху біля приміщення кафе „Хмільна осінь“ 

по вул.Європейська, де паркуються автобуси ТОВ „Зелений Слон 7“. Запитав, 

що зроблено виконкомом міської ради для того, щоб  всі учасники дорожнього 

руху: водії, пішоходи і пасажири – почувалися безпечно й комфортно. 

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

міької ради, який повідомив, що, відповідно до рекомендацій комісії з безпеки 

дорожнього руху при виконавчому комітеті міської ради, компанії-перевізнику 

був направлений лист щодо необхідності облаштування дорожньої розмітки 

(під кутом тридцять градусів) для паркування транспортних засобів. Якщо у 

визначений термін відповідь не надійде, буде повторно направлено листи ТОВ 

„Зелений Слон 7“ та інспектору з дорожнього нагляду Пирятинського ВП 

Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Любімову Ю.І.  

 

Виконуючий обов’язки міського голови  

з питань діяльності ради Т.Г. Чайка 

 

Протокол вела 

головний спеціаліст з питань 

організаційної роботи ради А.В. Герасименко 


