
 

 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок четвертої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

23 жовтня 2018 року № 51 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 17 депутатів 

 

Відсутні: Гудзь В.І. 

 Драло І.Г. 

 Дубров М.Я. 

 Клименко Ю.В. 

 Крицький М.В. 

 Михайлюк О.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Шаповал Д.Г. 

 Щур Т.Г. 

 

 На сесію запрошені та 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 учнівського самоврядування, 

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 Пишненко М.Ф.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Йощенко В.М.,          

Клепач В.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 

 Депутат Кривобок В.І. не брав участі в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Войпанюк В.К., Жайворонок О.Л. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий проінформував, що на розгляд пленарного засідання сорок 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься                                

52 питання. Вони були оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 16, 17, 19, 22 

та 23 жовтня. Таким чином, сформовано проект порядку денного, який налічує                           

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

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про підсумки повторних виборів старости села Калинів Міст 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 14 

„Про утворення виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення 

його чисельності та затвердження складу“  

3. Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 15 „Про робочу групу з 

розробки Статуту Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади“ 

4. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у 

житті місцевих громад  

5. Про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

6. Про внесення змін до Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2018 рік 

8. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік 



9. Про внесення змін та доповнень до Програми „Забезпечення умов для 

заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у 

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

10. Про внесення змін до Програми „Шкільна парта – 2017-2019“ 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ на 2018 рік 

12. Про затвердження Програми „Технічне забезпечення відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації“ 

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

громади на 2018 рік  

14. Про затвердження Положення про відділ економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому Пирятинської міської ради 

15. Про прийняття у комунальну власність квартири № 45 у будинку № 5 

по вул. Полтавська, м. Пирятин 

16. Про надання дозволу на списання з балансового обліку виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради основних засобів 

17. Про затвердження щомісячної плати та встановлення додаткових 

пільг за навчання у Пирятинській школі естетичного виховання на 2018-2019 

навчальний рік 

18. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

19. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

20. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

21. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

22. Про надання дозволу гр.Целуйку О.В. на заключення договору 

оренди земельної ділянки  

23. Про надання дозволу гр.Бобирю М.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

24. Про надання дозволу гр.Шумейко М.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) ПАТ „Кременчукнафтопродуктсервіс“ 

26. Про надання громадянам Шолоху А.В. та Довженку В.М. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності 



27. Про затвердження гр.Максиму А.І. проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Ярмаркова, 52, м.Пирятин Полтавської області 

28. Про надання дозволу гр.Зібніцькому В.Л. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

29. Про надання дозволу гр.Зібніцькому В.Л. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

30. Про надання дозволу гр.Лещенку А.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

31. Про надання дозволу гр.Тягельській В.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

32. Про затвердження гр.Кучі В.М. проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: Майдан 

Незалежності, 2, м.Пирятин Полтавської області 

33. Про надання дозволу гр.Северенчуку М.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

34. Про надання дозволу гр.Москалець Є.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

35. Про затвердження гр.Богославцю О.І. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

36. Про надання дозволу гр.Бойку М.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

37. Про надання дозволу гр.Наконечній Н.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

38. Про надання дозволу гр.Наконечному С.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

39. Про надання дозволу гр.Горондію В.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

40. Про надання дозволу гр.Хоменку О.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 



41. Про надання дозволу гр.Шульзі Л.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

42. Про прийняття у комунальну власність земельної ділянки, 

розташованої за адресою: вул.Січових Стрільців, 146, м.Пирятин 

43. Про надання дозволу гр.Науменко Т.Ф. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

44. Про надання дозволу гр. Діляченку О.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 

45. Про припинення договору оренди земельної ділянки з гр.Богомаз Л.В. 

46. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 08 серпня 2017 року № 215 „Про надання  

дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

громадянам“ 

47. Про внесення змін до рішення сорок другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 259 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“ 

48. Про затвердження Пирятинській міській раді технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул.Урожайна, 17, 

м.Пирятин  

49. Про передачу у приватну власність учасникам бойових дій земельних 

ділянок, розташованих по вул.Урожайна в м.Пирятин 

50. Про затвердження Пирятинській міській раді технічної документації 

щодо об’єднання земельних ділянок, розташованих за адресою: Майдан 

Незалежності, 7В, м.Пирятин 

51. Про заключення договору оренди з ФОП Крицьким М.В. 

52. Про надання дозволу гр.Гужику С.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

53. Різне 

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

порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, вніс 

пропозицію зняти з розгляду для доопрацювання питання № 42 „Про 

прийняття у комунальну власність земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Січових Стрільців, 146, м.Пирятин“ та № 43 „Про надання дозволу 

гр.Науменко Т.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража“. 

Хоменко О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, запропонував включити до порядку денного питання 

щодо внесення змін до Регламенту Пирятинської міської ради сьомого 

скликання в частині проведення „розминки“ перед розглядом питань порядку 

денного для проголошення депутатами заяв, звернень тощо. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, зазначила, що Регламент Пирятинської 

міської ради сьомого скликання, затверджений рішенням другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11 грудня 2015 року №16, 

потребує цілого ряду інших змін, пов’язаних із змінами в законодавстві, 

зокрема, зміною до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ щодо поіменних голосувань, запровадженням системи електронного 

голосування „Рада“, здійсненням он-лайн трансляції пленарних засідань 

міської ради тощо. Проект рішення щодо внесення змін до Регламенту 

напрацьовується і буде винесений на розгляд наступної, сорок п’ятої сесії 

міської ради. 

Куча О.Є., депутат міської ради, вніс пропозицію утворити робочу групу 

з числа депутатів та фахівців міської ради, напрацювати пропозиції щодо  

внесення змін до Регламенту Пирятинської міської ради сьомого скликання, 

винести це питання на наступну сесію. 

 

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

пропозицію затвердити порядок денний сорок четвертої сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Солонський С.П. прибув на сесію та брав участь у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сорок четвертої сесії 

міської ради, який налічує 50 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Солонський О.М., депутат міської ради від ВО „Батьківщина“, який 

зачитав текст Звернення щодо негайного скасування постанови Кабінету 

Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення. Запропонував 

депутатам Пирятинської міської ради підтримати Звернення та направити його 

Президентові України. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував робочій групі 

доопрацювати Звернення, зазначити у ньому, що депутати міської ради 

стурбовані тим, що за останні роки значний тягар виплати пільг держава 

переклала на місцеві бюджети. Це і харчування учнів, і відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у 

приміському (міському) залізничному та автотранспорті загального 

користування, погашення заборгованості підприємству-надавачу послуг 

зв’язку за надані пільги окремим категоріям громадян, пільги воїнам АТО та 

сімʼям загиблих. В звʼязку з таким підходом до формування державного 

бюджету, не виключено, що і виплату субсидій громадянам держава перекладе 

на місцеві бюджети. Такий крок гальмуватиме розвиток об’єднаних 

територіальних громад і реформу децентралізації в Україні. До складу робочої 

групи запропонував включити депутата Солонського О.М., секретаря міської 

ради, начальника юридичного відділу виконкому міської ради, голів постійних 

комісій, визначити термін підготовки остаточної редакції Звернення – два дні. 

 Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що підтримує Звернення з тими доповненнями, які запропонував 

міський голова. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. не брав участі в голосуванні. 

 

Голосування проходило шляхом підняття руки депутатами, підрахунок 

голосів здійснювала лічильна комісія.  

 



ВИРІШИЛИ: 

 Підтримати Звернення депутатів Пирятинської міської ради щодо 

негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України про підвищення 

ціни на газ для населення та після доопрацювання тексту Звернення робочою 

групою направити його Президентові України П.Порошенку. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Команда учнівського самоврядування Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 представила проект „Еко - простір – Еко - школа“, 

метою якого є утворення сучасного і чистого простору шляхом запровадження 

сортування твердих побутових відходів у школі та місті.  

Команда учнівського самоврядування Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 представила проект під назвою 

„Затишний куток Smartroom“. Молодь прагне облаштувати у підвальному 

приміщенні щколи кімнату для відпочинку у позаурочний час, створити 

сприятливі умови для організації дозвілля, досягнення внутрішнього 

психологічного комфорту, задоволення потреб у спілкуванні учнів 5 – 11 

класів.  

Команда учнів Пирятинського ліцею ознайомила присутніх з третім 

проектом „Сучасний кінотеатр – важлива умова всебічного розвитку молоді“. 

Ліцеїсти запропонували створити в Пирятині культурний простір для жителів 

об’єднаної громади з розвагами та переглядом фільмів. Вони вважають, що 

найкраще місце для цього – будівля колишнього кінотеатру, яка, звичайно, 

потребує значних капіталовкладень. 

Куча О.Є, депутат міської ради, запропонував учням ліцею поширити 

свою ідею серед представників бізнесу, оскільки в місті немає об’єктів 

комунальної власності, де можна було б її реалізувати, створивши сучасний 

кінотеатр. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 23 серпня 

по 23 жовтня 2018 року (інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Міщенко А.В., члена міської виборчої комісії, яка проінформувала про 

підсумки повторних виборів старости села Калинів Міст Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Пирятинського району 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



Депутат Жайворонок О.Л. тимчасово залишив залу засідань та не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пирятинської міської виборчої комісії про підсумки 

повторних виборів, визнання повноважень та реєстрацію старости села Калинів 

Міст Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району (у селах Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище) взяти до відома. 

2. Визнати повноваження старости села Калинів Міст Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району (у селах 

Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище) Бабака Руслана Миколайовича,       

1987 року народження, проживає у м.Пирятин Пирятинського району 

Полтавської області, самовисування. (Рішення № 291 додається). 

 

Відповідно до статті 14
1 

Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про службу а органах місцевого 

самоврядування“ Бабак Р.М., староста села Калинів Міст Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району (у селах 

Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище), склав присягу. 

 

2 .СЛУХАЛИ: 

 Кудрявцева О.О., виконувача обов’язків начальника юридичного відділу 

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень 

до рішення першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від    

11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, визначення його чисельності та затвердження 

складу“. Зазначив, що відповідно до частини 3 статті 14
1 
Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ староста є членом виконавчого комітету 

міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Жайворонок О.Л. повернувся до зали засідань та брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 2 рішення першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення його чисельності 

та затвердження складу“, ввівши до складу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради сьомого скликання Бабака Руслана Миколайовича, старосту села 

Калинів Міст Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 



Пирятинського району (у селах Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище), та 

затвердити склад виконкому в редакції, що додається. (Рішення № 292 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11 листопада 

2015 року № 15 „Про робочу групу з розробки Статуту Пирятинської 

об’єднаної міської територіальної громади“. Зазначив, що до складу робочої 

групи пропонується включити заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Андрейщук Р.А., старост сіл Бабака Р.М. і 

Тарасовського І.М., начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатову І.В., голову постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва 

Йощенка В.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 15 „Про робочу групу з 

розробки Статуту Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади“, 

виклавши склад робочої групи у новій редакції, що додається. (Рішення № 293 

додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Приєднатися до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад (додається). 

2. Доручити міському голові Рябоконю Олексію Петровичу підписати 

Європейську Хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. 

(Рішення № 294 додається). 

 

 



5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін до плану діяльності 

Пирятинської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на          

2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 01 грудня 2017 року № 302 „Про 

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік“ (зі змінами), виклавши його в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 295 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

Програми „Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах 

Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Хоменко О.В., голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

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

який запропонував запланувати на наступний рік будівництво котельні на 

біомасі. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що це питання необхідно 

попередньо вивчити та розглянути на засіданні профільної комісії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 04 квітня 2018 року № 111 „Про затвердження Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської 

міської ОТГ“ на 2018 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

(Рішення № 296 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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



проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. залишив залу засідань і не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 337 „Про 

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“, виклавши Програму у новій 

редакції, що додається. (Рішення № 297 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах 

масової інформації на 2018 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, скільки коштів було затверджено Програмою та фактично 

використано на висвітлення діяльності міської ради на ТРК „Пирятин“. 

 Нестерець Т.Д., довідач, яка відповіла, що на висвітлення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів на ТРК „Пирятин“ Програмою було 

передбачено 133,0 тис.грн, фактично використано 124 284 грн. Для здійснення 

оплати послуг з висвітлення діяльності міської ради до кінця року необхідно 

додатково 65,0 тис.грн.  

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який зазначив, що він 

категорично проти збільшення фінансування ТРК „Пирятин“ в такому обсязі. 

На його думку, треба було вкладатися у затверджені обсяги фінансування. 

 Кривобок В.І., депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ, який 

нагадав, що при затвердженні Програми у січні 2018 року були зменшені 

обсяги фінансування і вже тоді було зрозуміло, що коштів не вистачить.  

 Хоменко О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який зазначив, що зменшення обсягів фінансування 

відбулося у зв’язку з тим, що із заходів Програми було вилучено висвітлення 

діяльності міської ради в інформаційному бюлетені.  



 Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, чому він, як голова комісії, не візував жодного акту виконаних робіт з 

висвітлення діяльності його комісії. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка відповіла, що пункт 4.2 розділу ІV 

„Механізм висвітлення діяльності Пирятинської міської ради, її виконавчих 

органів та посадових осіб у засобах масової інформації“ гласить: „У разі подачі 

інформації (виступ, заява, сюжет, відеоролик, стаття, оголошення, звернення) 

до засобів масової інформації, голова постійної комісії міської ради повинен 

проінформувати секретаря ради. Вартість обсягу поданого матеріалу не може 

перевищувати вартість, яка визначена за квотою для однієї постійної комісії 

міської ради“. Візування актів виконаних робіт головою постійної комісії у 

Програмі не передбачено.  

Горбачов О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

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

захисту, який запропонував припинити обговорення та поставити проект 

рішення на голосування. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., поставив проект рішення на 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  11 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 5 депутатів. 

 

Депутат Куча О.Є. не брав участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми „Забезпечення умов для заняття 

спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“. Зазначила, що зміни 

вносяться у зв’язку з придбанням спеціального обладнання (з монтажем) та 

штучного покриття (з монтажем) для облаштування спортивних майданчиків за 

рахунок коштів Фонду розвитку територій області в сумі 755,5 тис.грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Близнюк І.Ф., депутат Полтавської обласної ради, який зазначив, що в 

цілому із Фонду розвитку територій області на розвиток фізичної культури і 

спорту в Пирятинській об’єднаній територіальній громаді у 2018 році 

спрямовано 890 660 грн. Подякував депутатам за співпрацю та наголосив, що 



така співпраця в напрямку розвитку фізичної культури і спорту на території 

ОТГ продовжиться і наступного року. У планах – вул.Київська, с.Калинів Міст 

і будівництво майданчика для скейтбордингу в м.Пирятин. Крім того,  

зауважив, що на власному досвіді переконався, що дотримання Регламенту 

роботи ради забезпечує саму можливість проведення сесії. Як колега, порадив 

не затягувати час для виступів із суспільно значущих питань на початку сесії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є. та Кривобок В.І. не брали участі в голосуванні. 

 

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 № 299 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Коваленко Т.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми „Шкільна парта – 

2017-2019“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 113 „Про 

затвердження Програми „Шкільна парта – 2017-2019“ (далі – Програма), 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 298 

додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ на 2018 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  16 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 тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 45 

,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту районної 

організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2018 рік“, виклавши Програму в 

новій редакції, що додається. (Рішення № 300 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми „Технічне забезпечення відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату районної державної адміністрації“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Турпак Ю.В., начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 

апарату районної державної адміністрації, яка зазначила, що була ініціатором 

звернення до депутатів Пирятинської міської ради щодо співфінансування 

Програми. Відділ має нагальну потребу придбати нову сучасну техніку для 

забезпечення виборчого процесу на території Пирятинського району. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (міський голова). 

 

Депутат Кривобок В.І. тимчасово залишив залу засідань і не брав участі 

в голосуванні. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. У зв’язку з тим, що рішення щодо 

внесення змін та доповнень до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради у засобах масової інформації на 2018 рік не прийнято, 

запропонувала внести зміни до проекту рішення: ту суму, яка планувалася на 

фінансування зазначеної Програми, включити до резервного фонду. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 



запропонував поставити на голосування проект рішення із зазначеними 

змінами. 

 

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

проект рішення із запропонованими змінами. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 302 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Положення про відділ економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про відділ економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконавчого комітету Пирятинської міської ради, що 

додається. (Рішення № 303 додається).  

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про прийняття у комунальну 

власність квартири № 45 у будинку № 5 по вул.Полтавська, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, квартиру № 45 у 

будинку № 5 по вул.Полтавська, м.Пирятин, Полтавська область. 

2. Зобов’язати відділ управління комунальною власністю виконкому 

міської ради (Ільченко Т.М.) зареєструвати право власності за Пирятинською 

міською радою в установленому законодавством порядку. (Рішення № 304 



додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на списання 

з балансового обліку виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

основних засобів. Зазначила, що мова йде про ігрове обладнання для дитячого 

майданчика ДНЗ „Сонечко“, яке було виготовлено 1979 року і на даний час не 

придатне для подальшої експлуатації. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансового обліку ДНЗ „Сонечко“ основних засобів (обладнання 

для ігрового майданчика в кількості 6 шт., інвентарний № 10640004, 1979 року 

виготовлення, первинна вартість – 224,00 грн., залишкова вартість – 0 грн.), не 

придатних для подальшої експлуатації. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) оформити списання основних засобів відповідно до вимог чинного 

законодавства та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. (Рішення 

№ 305 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження щомісячної 

плати та встановлення додаткових пільг за навчання у Пирятинській школі 

естетичного виховання на 2018-2019 навчальний рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Пишненко М.Ф. не брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити щомісячну плату за навчання в Пирятинській школі 

естетичного виховання та перелік пільг щодо плати за навчання на 2018-     

2019 навчальний рік. (Рішення № 306 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період.  



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 307 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. Зазначила, що 

проектом рішення пропонується затвердити чотири розпорядження: про 

надання матеріальної допомоги породіллям, цільової допомоги на лікування 

малозабезпеченим та хворим громадянам міста, про скликання сорок третьої 

позачергової та сорок четвертої сесій Пирятинської міської ради сьомого 

скликання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 308 додається). 

 

20. 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), а саме: 

1) Севідовій Н.І. на земельну ділянку площею 0,0653га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Коваленко З.В. на земельну ділянку площею 0,0933га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Упир Г.С. на земельну ділянку площею 0,0568га, розташовану за 

адресою: ***; 

4) Кікотю О.Б. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,3876га; 

5) Воробйову С.М. на земельну ділянку площею 0,0515га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



Депутат Томко С.Я. залишив пленарне засідання і до кінця сесії не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати вищезазначені земельні 

ділянки безоплатно у приватну власність громадянам Севідовій Н.І.,  

Коваленко З.В., Упир Г.С., Кікотю О.Б., Воробйову С.М. (Рішення № 309 

додається). 

 

21. 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, а 

саме: 

1) Омельченку О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0700 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Лопушенко Н.Г. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,3500 га; 

3) Зайцевій В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0250 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Кирсі А.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0261 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Міщенку Ю.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0400 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Переверзевій В.Б. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0326 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Іродовській Н.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Гресь О.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0150 га, 

розташовану за адресою: ***; 

9) Борцеховській О.Ф. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0485 

га, розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  15 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) та зобов’язати гр.Омельченка О.В., Лопушенко Н.Г., Зайцеву В.В.,   

Кирсу А.В., Міщенка Ю.В., Переверзеву В.Б., Іродовську Н.О., Гресь О.П., 



Борцеховську О.Ф. виготовлені технічні документації подати на затвердження 

сесії міської ради. (Рішення № 310 додається). 
 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Целуйку О.В. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

будівництва, земельних відносин та охорони природи, який зазначив, що при 

розгляді даного питання на засіданні постійної комісії було рекомендовано 

доповнити проект рішення пунктом 3 наступного змісту: 

 „3. У зв’язку з наявністю на зазначеній земельній ділянці інженерних 

мереж третіх осіб, начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стаднику Є.В. доповнити договір оренди пунктом, в 

якому передбачити дотримання орендарем прав третіх осіб, інженерні мережі 

яких розміщені на орендованій земельній ділянці, та зобов’язати       

гр.Целуйка О.В. надати доступ до них за потреби“. 

 

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

проект рішення із зазначеними змінами. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. залишив пленарне засідання і до кінця сесії не 

брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Целуйку О.В. на заключення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0505 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 163Б, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівлі 

торгівлі, строком до 31 серпня 2020 року. (Рішення № 311 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Бобирю М.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бобирю М.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0200 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 312 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Шумейко М.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шумейко М.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0200 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 313 додається). 

 

25. 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) ПАТ 

„Кременчукнафтопродуктсервіс“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл приватному акціонерному товариству 

„Кременчукнафтопродуктсервіс“ (Малюченко Т.О.) на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,3000 га, розташованої за адресою: 

вул.Прилуцька, 2А, с.Верхоярівка Пирятинського району Полтавської області, 

цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

(Рішення № 314 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про надання громадянам  

Шолоху А.В. та Довженку В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Солонський О.М. тимчасово залишив залу засідань і не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянам Шолоху А.В. та Довженку В.М. на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 1,85 га, цільове призначення: для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

розташованої за адресою: вул.Веселкова, 84, м.Пирятин Полтавської області. 

(Рішення № 315 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        
гр.Максиму А.І. проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 52, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Солонський О.М. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Максиму А.І. проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки площею 0,0265 га (кадастровий номер 

5323810100:50:009:0210, цільове призначення - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі), розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 

52, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 316 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Зібніцькому В.Л. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Солонський О.М. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Зібніцькому В.Л. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 317 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Зібніцькому В.Л. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Солонський О.М. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Зібніцькому В.Л. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0500 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 318 додається). 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Лещенку А.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Депутат Солонський О.М. повернувся до зали засідань і брав участь у 

голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Лещенку А.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 319 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Тягельській В.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Тягельській В.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0500 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 320 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Кучі В.М. 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, 

розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 2, м.Пирятин Полтавської 

області. 

 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. тимчасово залишив залу засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Кучі В.М. проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки площею 0,1711 га (кадастровий номер 

5323810100:50:005:0287, цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі), розташованої за адресою: Майдан 

Незалежності, 2, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 321 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 



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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Северенчуку М.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Северенчуку М.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0025 га, розташованої за 

адресою: с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області, для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій. (Рішення № 322 

додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Москалець Є.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Москалець Є.І. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0026 га для будівництва індивідуального 

гаража. (Рішення № 323 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Богославцю О.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража. 

 

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



 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. повернувся до зали засідань і брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Богославцю О.І. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 324 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Бойку М.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Бойку М.П. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0054 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 325 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Наконечній Н.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Наконечній Н.І. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 326 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 



гр.Наконечному С.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Наконечному С.О. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 327 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Горондію В.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Чайка Т.Г. не брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Горондію В.Г. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0035 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 328 додається).  

 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Хоменко О.В. подав заяву з повідомленням про наявність конфлікту інтересів з 

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

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



Депутат Хоменко О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Хоменку О.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0030 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 329 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Шульзі Л.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шульзі Л.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 330 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Діляченку О.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Діляченку О.І. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0102 га (цільове призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі), розташованої за адресою: 

вул.Січових Стрільців, 149/2, м.Пирятин Полтавської області, яка перебуває в 

його користуванні на праві оренди, з метою присвоєння кадастрового номера. 

(Рішення № 331 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Богомаз Л.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0137 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:005:0037), розташованої за адресою: 

пл.Героїв Майдану, 7/1, м.Пирятин Полтавської області, укладений з 

гр.Богомаз Л.В. 25 липня 2014 року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 332 

додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

08 серпня 2017 року № 215 „Про надання  дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до підпункту 5 пункту 1 рішення двадцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08 серпня 2017 року № 215 

„Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам)“, виклавши його у новій редакції. (Рішення № 333 

додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 серпня 

2018 року № 259 „Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до підпункту 16 пункту 1 рішення сорок другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 259 

„Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)“, виклавши його 

у новій редакції. (Рішення № 334 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ : 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

міській раді технічної документації із  землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул.Урожайна, 17, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Пирятинській міській раді технічну документацію із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,8242 га (кадастровий 

номер 5323810100:50:014:0035, цільове призначення: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд), 

розташованої за адресою: вул.Урожайна, 17, м. Пирятин Полтавської області, 

на 11 земельних ділянок. (Рішення № 335 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про передачу у приватну 

власність учасникам бойових дій земельних ділянок, розташованих по 

вул.Урожайна в м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно у приватну власність учасникам бойових дій 

земельні ділянки по вул.Урожайна в м.Пирятин Полтавської області згідно з 

переліком: Демченку О.В., Махну В.Г., Волошину С.О., Буровцеву Д.С., 

Скрипці Е.О., Яковенку С.М., Власюку А.А., Ящуку С.В., Волошину С.О., 

Коваленку І.О. (Рішення № 336 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

міській раді технічної документації щодо об’єднання земельних ділянок, 

розташованих за адресою: Майдан Незалежності, 7В, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Пирятинській міській раді технічну документацію щодо 

об’єднання земельних ділянок площею 0,0058 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0323) та 0,1597 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0311), розташованих за адресою: Майдан Незалежності, 7В, 

м.Пирятин Полтавської області, в одну земельну ділянку площею 0,1655 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування. (Рішення № 337 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

з ФОП Крицьким М.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з фізичною особою-підприємцем Крицьким М.В. договір 

оренди земельної ділянки площею 0,1597 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0324, цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування), 

розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 7В, м. Пирятин Полтавської 

області, в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

терміном на 5 років. (Рішення № 338 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Гужику С.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Гужику С.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0120 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 339 додається). 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив сесію закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


