
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок шостої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

21 грудня 2018 року № 53 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 19 депутатів 

 

Відсутні: Йощенко В.М. 

 Клименко Ю.В. 

 Крицький М.В. 

 Куча О.Є. 

 Мірошніченко А.О. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 

 На сесію запрошені та присутні: депутат Полтавської обласної ради 

Гаркавенко О.М., радник з децентралізації Полтавсього обласного центру 

розвитку місцевого самоврядування Ісип О.М., начальник Пирятинського 

відділення поліції ГУНП в Полтавській області Возний О.Г., 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 вніс депутат Шаповал Д.Г.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Дубров М.Я., Томко С.Я. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Депутат Михайлюк О.В. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Драло І.Г., Клепач В.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий проінформував, що на розгляд сорок шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 54 питання. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 28 листопада, 12, 13, 14, 17 та     

19 грудня. Таким чином, був сформований проект порядку денного, який 

налічує 54 питання та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік 

3. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2019 рік  

4. Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2019 рік 

5. Про затвердження Програми зайнятості населення на 2019 рік 

6. Про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“  

7. Про затвердження Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“  

8. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у    

2019 році 

9. Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“ 

10. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік 

11. Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2019 рік 

12. Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних 

технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік 



13. Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

14. Про затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ 

на 2019 рік“ 

15. Про затвердження Програми „Реконструкція каналізаційного 

колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС №2 

(вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області на 2019 рік“ 

16. Про затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі 

в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

17. Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на      

2019 рік 

18. Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2019 рік 

19. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 

2019 рік 

20. Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного 

розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання 

на 2019 рік 

21. Про затвердження розміру вартості харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти на 2019 рік 

22. Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 

плати 

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

громади на 2018 рік  

24. Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

25. Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної 

боротьби українського народу на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

26. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік 

27. Про приєднання до Європейської ініціативи „Угода мерів“ 

28. Про затвердження Концепції розвитку велосипедної інфраструктури 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

29. Про передачу основних засобів 3 Державному пожежно-

рятувальному загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Полтавській області 

30. Про передачу спортивного майданчика, розміщеного на 

о.Масальський, на баланс КП „Каштан“ 

31. Про передачу майна закладам загальної середньої освіти 

32. Про передачу витрат з реконструкції вуличного освітлення, що 

перебуває у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 



33. Про надання дозволу на списання з балансового обліку виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради основних засобів 

34. Про розгляд електронної петиції про облаштування тротуару по 

вулиці Харківська (вздовж території закладу дошкільної освіти „Ромашка“) в 

місті Пирятин 

35. Про розгляд електронної петиції щодо встановлення світлофору на 

перехресті вулиць Визволення-Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка 

36. Про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових 

відходів на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

37. Про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових 

відходів на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

38. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

39. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

40. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

41. Про скасування рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 26 червня 2018 року № 228 „Про надання дозволу 

гр.Цікал Н.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд“  

42. Про надання  дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

43. Про надання дозволу гр.Гордієнко Т.М. на заключення договору 

оренди земельної ділянки  

44. Про затвердження гр.Ярмоленку В.М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

45. Про надання дозволу гр.Марченко Л.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

46. Про надання дозволу гр.Коверді Ю.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

47. Про надання дозволу гр.Пилипенко О.Л. та гр.Нечипоренко Н.Л. на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

48. Про прийняття у комунальну власність земельної ділянки, 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  



50. Про надання дозволу гр.Кучі В.М. на заключення договору оренди 

земельної ділянки  

51. Про надання дозволу Державному підприємству „Пирятинський 

лісгосп“ на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки, 

розташованої за адресою: вул.Цибаня, 72, м.Пирятин 

52. Про передачу в приватну власність гр.Міщенку Ю.В. частини 

земельної ділянки 

53. Про надання дозволу гр.Швецову О.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

54. Про надання дозволу гр.Згібнєвій О.А. на заключення договору 

оренди земельної ділянки 

55. Різне 

 

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

порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, внесла пропозицію включити до 

порядку денного питання „Про звернення Пирятинської міської ради щодо 

проведення передвиборчої агітації“. Проінформувала, що пропозицію 

підготувати таке звернення і винести його на розгляд сесії надано на засіданні 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва. Текст звернення та відповідний 

проект рішення були підготовлені, оприлюднені на сайті Пирятинської міської 

ради та направлені електронною поштою депутатам міської ради для 

ознайомлення. 

 

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

пропозицію секретаря міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сорок шостої сесії в цілому. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сорок шостої сесії 

міської ради, який налічує 55 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях № 1 та № 24 порядку денного  - до 20 хв. 

інформація по питаннях № 25 та № 26 - до 10 хв. 

інформація по інших питаннях - 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 хв. без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий надав слово для виступу раднику з питань децентралізації 

Полтавського центру розвитку місцевого самоврядування Ісипу О.М. 

 

У своєму виступі Ісип О.М. зазначив, що центри розвитку місцевого 

самоврядування створені за ініціативою Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України в усіх областях 

України. Головним завданням центрів є сприяння добровільному об’єднанню 

громад, приєднанню до вже об’єднаних територіальних громад, вирішенню 

проблемних питань, що виникають в ході реформи децентралізації, у співпраці 

з Мінрегіонбудом, комітетами Верховної Ради України, обласними 

державними адміністраціями. Пирятинська міська об’єднана територіальна 

громада є однією з найуспішніших громад на теренах Полтавської області і має 

потужні перспективи для подальшого розвитку. Приклад Пирятинської ОТГ, її 

успіхи надихають і роблять реформу незворотньою. За надійне партнерство, 

ефективну співпрацію у впровадженні реформи децентралізації та з нагоди Дня 

місцевого самоврядування Пирятинську міську об’єднану територіальну 

громаду нагороджено Подякою Полтавського центру розвитку місцевого 

самоврядування. 

 

(Від імені Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Подяку отримав міський голова Рябоконь О.П.). 

 

На сесію прибув депутат Якименко А.В. 



Міський голова Рябоконь О.П. вручив Грамоту Пирятинської міської 

ради за активну громадянську позицію, ефективну депутатську діяльність та з 

нагоди Дня місцевого самоврядування депутату міської ради, голові постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг Олексієві Хоменку, який з поважних причин був відсутній на 

урочистому зібранні з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

 

На сесію прибула депутат Щур Т.Г. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 04 грудня 

по 21 грудня 2018 року (інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка проінформувала, що від депутата 

Дуброва М.Я. надійшла пропозиція у завданні В.2.2. „Забезпечення належного 

водопостачання та водовідведення“ доповнити перелік відповідальних 

виконавців, включивши Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

(Манько С.Л.). 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, скільки коштів планується виділити із 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади по Програмі „Питна вода“. 

Рябоконь О.П., міський голова, який відповів, що у 2019 році планується 

спрямувати на реформування системи централізованого водопостачання в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді кошти в сумі три 

мільйони гривень на умовах співфінансування зі швейцарсько-українським 

проектом „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO.  

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, чи розглядалися програми, включені до Плану соцально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на засіданні 

виконавчого комітету міської ради, чи визначено їх пріоритетність.  

Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який відповів, що проект Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади формується апаратом виконавчого комітету міської ради, проходить 

обговорення на громадських слуханнях, після чого подається на розгляд 



постійних комісій та сесії міської ради. На засіданні виконавчого комітету 

міської ради не розглядається, тому що це не передбачено законодавством. 

Рябоконь О.П., міський голова, який погодився з тим, що треба визначати 

пріоритетність програм, а не загравати з усіма, хто претендує на отримання 

коштів з бюджету міської об’єднаної територіальної громади. Намагаючись 

задовольнити усіх, міська рада може залишитися без серйозного бюджету 

розвитку і втратити обсяги фінансування тих напрямів, за які безпосередньо 

відповідає. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував розглядати звіти про виконання Плану соціально-економічного 

розвитку за підсумками першого півріччя, 9 місяців та року. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

наданих пропозицій. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (далі План), що 

додається. 

2. Виконкому міської ради:  

1) забезпечити виконання заходів, передбачених Планом;  

2) проводити звітування про хід виконання заходів Плану за І півріччя,    

9 місяців та рік. (Рішення № 379 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми 

соціального захисту населення на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 
 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 329 

„Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2018 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 380 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Комплексну програму соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2019 рік. (Рішення № 381 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2019 рік, що додається. (Рішення № 382 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Програми зайнятості населення на 

2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму зайнятості населення на 2019 рік, що додається. 

(Рішення № 383 додається). 



6. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Опікуємося освітою“ (далі – Програма), що 

додається. (Рішення № 384 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“. (Рішення 

№ 385 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2019 році. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році. 

(Рішення № 386 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми „Стипендії міської ради 



обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

2019 році“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“. 

(Рішення № 387 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму висвітлення діяльності Пирятинської міської ради 

в засобах масової інформації на 2019 рік. (Рішення № 388 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, чи всі заходи, передбачені Програмою, профінансовані. 

Кеда С.Ю., начальник фінансового управління міської ради, яка 

відповіла, що фінансування заходу „Розробка документації із нормативної 

грошової оцінки земель“ на суму 580,0 тис.грн. планується включити до 

проекту рішення щодо внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, який буде винесено на наступну сесію. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму діяльності Пирятинської міської ради на               

2019 рік. (Рішення № 389 додається), 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Божка А.М., начальника відділу інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської 

міської ради на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку та підтримки інформаційних технологій 

Пирятинської міської ради на 2019 рік. (Рішення № 390 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що на засіданні постійної комісії 

порушувалося питання щодо збільшення суми коштів на придбання щебеню, 

оскільки багато вулиць міста потребують грейдерування та висипки щебенем. 

Членам комісії було надано роз’яснення, що Програма пройшла перевірку 

Антимонопольного комітету України, який визнав підтримку суб’єкта 

господарювання, а саме: комунального підприємства „Каштан“ такою, що не є 

державною допомогою відповідно до Закону, і тому має бути затверджена в тій 

редакції, в якій була подана на перевірку. З метою покращення дорожньої 

інфраструктури Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

пропонується розробити окрему Програму та подати її на розгляд постійних 

комісій та сесії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. (Рішення № 391 додається). 



14. СЛУХАЛИ: 

Дуброва М.Я., начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про затвердження Програми „Питна 

вода Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Питна вода Пирятинської міської ОТГ на         

2019 рік“. (Рішення № 392 додається), 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Манька С.Л., директора Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд, який проінформував про затвердження Програми „Реконструкція 

каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС 

№2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області на 2019 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС 

№1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул. Саксаганського, 23) в 

м.Пирятин Полтавської області на 2019 рік“. (Рішення № 393 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Програми закріплення спеціалістів 

медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. (Рішення 

№ 394 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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



яка проінформувала про затвердження Програми культурно-мистецьких 

заходів на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів на 2019 рік. 

(Рішення № 395 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік. 

(Рішення № 396 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову місцевого осередку громадської організації 

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“, який 

проінформував про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі 

Полтавської області на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік. 

(Рішення № 397 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження структури, загальної чисельності, штатного 



розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання 

на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

апарату Пирятинської міської ради на 2019 рік в кількості 73,0 штатні одиниці, 

в тому числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості               

62,0 штатні одиниці. (Рішення № 398 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження розміру вартості харчування дітей в 

закладах дошкільної освіти на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розмір вартості харчування дітей на 2019 рік у закладах 

дошкільної освіти Пирятинської міської ради в сумі 30 грн 00 коп. на день. 

(Рішення № 399 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної 

середньої освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та 

батьківської плати. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської 

ради (Василенко М.В., Пономаренко Л.В., Шкурупій Л.Г.): 

1.1. Забезпечити організацію повноцінного збалансованого харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти, які знаходяться у комунальній 

власності Пирятинської міської ради. 



1.2. Вжити заходів для максимального охоплення учнівської молоді 

гарячим харчуванням. 

1.3. З 01 січня 2019 року встановити грошову норму витрат на гаряче 

харчування в день на одного учня віком від 6 років і старше (1 – 11 класи) у 

розмірі 12 гривень. 

1.4. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт та позбавлених 

батьківської опіки, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям“, дітей із особливими освітніми потребами, які 

навчаються у інклюзивних класах, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО, ООС, 

дітей з багатодітних сімей та дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, (1-11 

класи) за нормами харчування для дітей відповідного віку, передбачивши 

необхідні кошти у кошторисі видатків. 

1.5. Харчування учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти, 

крім категорій дітей, зазначених у пункті 1.4., проводити за рахунок коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади та батьківської плати з 

розрахунку 12 гривень (10 гривень – бюджет міської об’єднаної територіальної 

громади та 2 гривні – батьківська плата). 

1.6. Харчування учнів 5 – 11 класів, крім категорій дітей, зазначених у 

підпункті 1.4., вихованців групи продовженого дня закладів загальної 

середньої освіти проводити за рахунок батьківської плати згідно зі 

встановленою грошовою нормою витрат на гаряче харчування в день на одного 

учня у розмірі 12 гривень. 

1.7. Витрати, повʼязані з наданням послуг з харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти, здійснювати за рахунок коштів бюджету міської 

обʼєднаної територіальної громади. (Рішення № 400 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 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. (Рішення № 401 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити на 2019 рік: 

доходи бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі                 

139 588 181 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 136 329 006 гривень, доходи 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

3 259 175 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі                      

139 588 181 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 120 952 551 гривень, видатки 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

18 635 630  гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

профіцит за загальним фондом бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі  15 376 455 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі  15 376 455  гривень згідно з додатком 2 до 

цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,2 відсотків 

видатків загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету міської об’єднаної територіальної громади у 

розмірі 127 067 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом. 

(Рішення № 402 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби 

українського народу на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. Зазначила, що цей проект рішення був внесений на 

розгляд сесії за ініціативою депутата міської ради від ВО „Свобода“ 

Михайлюка О.В. Зазначений проект пройшов юридичну експетизу, двічі 

розглядався на засіданнях постійної комісії міської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ за участю розробника 

проекту. За пропозицією постійної комісії, на веб-сайті Пирятинської міської 

ради та в соціальних мережах було проведено електронне опитування жителів 

громади. 

Далі доповідач ознайомила з правовими підставами для прийняття 

рішення щодо використання червоно-чорного прапора. Це перш за все Закон 



України „Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті“. Крім того, 28 березня 2018 року у Верховній Раді 

України за ініціативою народних депутатів від ВО „Свобода“ зареєстрований 

законопроект № 8207 „Про Прапор Національної гідності“, яким пропонується 

встановлювати червоно-чорний прапор на будівлях органів державної влади і 

місцевого самоврядування у визначені дні. Одночасно такі ініціативи 

надходили до місцевих рад. Першими прийняли рішення щодо використання 

червоно-чорного прапора Івано-Франківська та Львівська міські ради. На 

даний час більше двохсот міських, районних та обласних рад в Україні 

прийняли такі рішення. У Полтавській області підтримали ініціативу депутатів 

від ВО „Свобода“ Полтавська міська рада, яка залишила у переліку чотири із 

п’ятнадцяти запропоновани пам’ятних дат, коли піднімається червоно-чорний 

прапор; Миргородська районна рада, яка визначила три памятні дати; 

Решетилівська районна рада та Новосанжарська селищна рада. Є ряд місцевих 

рад у Київській і Черкаській областях, які також прийняли рішення про 

встановлення червоно-чорного прапора у визначені дні.  

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ, за пропозицією голови комісії Кривобока В.І., 

рекомендувала сесії міської ради затвердити перелік із п’яти пам’ятних дат:   

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні, 14 березня – День українського 

добровольця, 14 жовтня – День захисника України, День створення УПА,       

21 листопада – День Гідності і Свободи, 6 грудня – День Збройних Сил 

України. Присутній на засіданні постійної комімії Михайлюк О.В. не 

заперечував проти рішення комісії.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

захисту, який запитав, як проголосувала громада. 

Чайка Т.Г., доповідач, яка відповіла, що на сайті Пирятинської міської 

ради проголосувало 45 осіб, з них „за“ – 3 особи, „проти“ – 40 осіб, „мені 

байдуже“ – 2 особи. У мережі Facebook проголосувало 76 осіб, з них 51% – 

„за“, 49% – „проти“. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, де планується 

піднімати червоно-чорний прапор і чи не краще не поспішати з прийняттям 

цього рішення, поки воно не прийняте на рівні Верховної ради України. 

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

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

захисту, який запропонував піднімати червоно-чорний прапор біля будівлі 

міської ради та старостатів. 

Михайлюк О.В., депутат міської ради, автор проекту рішення, який 

наголосив, що більше двохсот місцевих рад вже прийняли рішення про 

використання червоно-чорного прапора. Рухаючись вперед, а не назад, 

Пирятинська міська рада має орієнтуватися саме на них, а не на Верховну Раду.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63751


Рябоконь О.П., міський голова, який розповів присутнім, що на початку 

грудня 2013 року у відповідь на події 30 листопада, коли на Майдані 

Незалежності в Києві відбулася акція силовиків проти студентів, які 

протестували проти рішення Кабінету Міністрів України про призупинення 

процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом, колектив Пирятинської міської ради прийняв рішення підняти 

прапор Євросоюзу, як прояв підтримки євроінтеграції України, і не знімав 

його, незважаючи на вимоги правоохоронців та органів виконавчої влади. В 

час, коли йдуть бойові дії на Сході України, червоно-чорний прапор стає 

символом нашого патріотизму. 

 

Головуючий поставив проект рішення на голосування, запропонувавши 

прийняти його за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Щур Т.Г.). 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

наданих.пропозицій. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Щур Т.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Піднімати біля адміністративного будинку Пирятинської міської ради, а 

також на будівлях, у яких розміщуються старостати Пирятинської міської ОТГ, 

червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу 

у дати, пов’язані із визначними подіями національно-визвольної боротьби та 

вшануванням пам’яті Героїв, згідно з переліком, що додається. (Рішення № 403 

додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Возного О.Г., начальника Пирятинського відділення поліції ГУНП в 

Полтавській області, який проінформував про стан законності, боротьби із 

злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності 

Пирятинського відділення поліції на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади за 2018 рік. (Інформація додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

захисту, який запитав, що тягне за собою факт складання протоколу на 

неповнолітнього за перебування у стані алкогольного сп’яніння. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%A1


Возний О.Г., доповідач, який відповів, що на батьків цього 

неповнолітнього накладається штраф. 

Гуленко О.І., редактор ПП „ТРК „Пирятин“, яка порушила питання щодо 

стану розгляду кримінальної справи про перешкоджання журналістській 

діяльності. 

Возний О.Г., доповідач, який відповів, що наразі триває слідство, 

проводиться опитування свідків, тому зарано говорити про висновки. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка сказала, що на одному із засідань 

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг громадський діяч Крагель В.М. 

повідомила про відмову працівника поліції скласти адмінпротокол про 

порушення правил благоустрою громадянами, які спалювали листя по 

вул.Київській. Запитала, чи правомірною була ця відмова. 

Возний О.Г., доповідач, який відповів, що працівник поліції зобов’язаний 

скласти адмінпротокол, якщо особу порушника, який спалює листя, 

встановлено. Однак бувають випадки, коли встановити особу і, відповідно, 

скласти протокол, не вдається. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонувала працівникам поліції 

посилити контроль та притягнення до адміністративної відповідальності 

громадян, які здійснюють спалювання рослинних залишків і порушують 

правила благоустрою населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. Крім того, запропонував організувати спільну поїздку 

фахівців виконавчого комітету міської ради та представників районного 

відділення поліції  до Тростянецької міської ради та ознайомитися з діяльністю 

Центру громадської безпеки громадського формування „Сила і Честь“. 

Щур Т.Г., депутат міської ради, яка запитала, на якому етапі перебуває 

розгляд кримінальної справи, пов’язаної із загибеллю Шульженко Н.В. 

 Возний О.Г., доповідач, який відповів, що наразі кримінальну справу 

відновлено, проводяться слідчі дії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Гудзь В.І. залишила пленарне засідання і надалі не брала участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію начальника Пирятинського відділення поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області Возного О.Г. про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік взяти до 

відома. (Рішення № 404 додається). 

 

https://www.facebook.com/sylaichesttrostyanets/?hc_ref=ARQLI0PeSRDc0ziRN81Q8H-9hArKpjr8RuRJbHbs2vNBJDukteg2VnxN9koMH2qBgto&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB8wmhD6mI_RERGmavVMeKe3e38Nb4aXDsGU8IH65dFx1ohV6NNwlpw3TLNgS3TGK8RXrdTH4csP9hEtZuZ_-wMewcIrB0gdc3BQxoE6HAgQQlYEaxVaadNOaCVNDb0DRBFUkTy6gyehe1o-rYaC7xbkgCLmbmqzMzNS93yLw2HeFQCuC9849ZFUk7cP9kY3yfqiOpeh_h1BlqtHqspEHIu1PyxXl-4QwuVdo4Gcav05UO5cmEpID3fJS1Xh-WjwhgbDdpvTubQQE6tFSkAVNce0vttskyE9NQdlgX-MSxeykliXZ3XUXMsJvxl314df1-5OeufwmSKBZbVyhg&__tn__=kC-R


27. СЛУХАЛИ: 

Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, який проінформував про приєднання до 

Європейської ініціативи „Угода мерів“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Приєднатися до Європейської ініціативи „Угода мерів“ (Covenant of 

Mayors for Climate and Energy) та взяти на себе зобов’язання скоротити на своїй 

території викиди вуглекислого газу щонайменше на 30% до 2030 року за 

рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання 

відновлювальних джерел енергії, а також підвищувати стійкість за рахунок 

адаптації до наслідків зміни клімату.  

2. Уповноважити міського голову Рябоконя Олексія Петровича підписати 

Угоду мерів відповідно до Формуляру приєднання до Угоди мерів. (Рішення  

№ 405 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. (Рішення № 406 

додається).  

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу основних засобів    

3 Державному пожежно-рятувальному загону Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



Депутат Шаповал Д.Г. залишив пленарне засідання і надалі не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс 3 Державного пожежно-рятувального загону Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (Різник П.М.) 

обладнання: реєстратор ARA-USB-A4, адаптер для підключення лінії сигналів, 

комплект комп’ютерної техніки (системний блок Asus H110M/Pentium G4400/ 

DDR4 4gb/ HDD1TbWD, монітор LG22, клавіатура Geniuse КВ110, мишка 

Geniuse, колонки Geniuse, пристрій безперебійного живлення Pawercom BNT 

600, мережевий фільтр). (Рішення № 407 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу спортивного 

майданчика, розміщеного на о.Масальський, на баланс КП „Каштан“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства „Каштан“ (Cкочко В.І.) 

спортивний майданчик (спортивний комплекс Воркаут S 831,9 – 1 шт., 

вуличний тренажер „Прес –Гіперекстензія“ S 831,1 – 1 шт., вуличний тренажер  

„Жим ногами горизонтальний“ SL 110 – 1 шт., вуличний тренажер 

„ХосРайдер“ SL 110 – 1 шт., вуличний тренажер „Орбітрек“ SL 116 – 1 шт., 

вуличний тренажер „Упор для преса“ SL 125 – 1 шт., вуличний тренажер 

„Гребний тренажер“ SL 135 – 1 шт.), розміщений на о.Масальський. (Рішення 

№ 408 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу майна закладам 

загальної середньої освіти. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Кривобок В.І. залишив пленарне засідання і в подальшому не 

брав участі в голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області (Пономаренко Л.В.) майно згідно з додатком 1. 

2. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області 

(Василенко М.В.) майно згідно з додатком 2. (Рішення № 409 додається). 

 

32. 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 Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „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 1079594,86 (один мільйон сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот 

дев’яносто чотири гривні 86 коп.) на баланс комунального підприємства 

,,Каштан“ (Скочко В.І.) згідно з переліком, що додається. (Рішення № 410 

додається). 

 

33. 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. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансового обліку закладу дошкільної освіти „Сонечко“ основних 

засобів (електрокотел, інвентарний № 10490019, 1975 року випуску, первинна 

вартість – 1167,00 грн, залишкова вартість – 0 грн) та з балансового обліку 

закладу дошкільної освіти „Берізка“ основних засобів (котел НІІСТУ 

опалювальний, інвентарний № 10490032, 1964 року випуску, первинна вартість 



– 173,00 грн, залишкова вартість – 0 грн), не придатних для подальшої 

експлуатації. (Рішення № 411 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

розгляд електронної петиції про облаштування тротуару по вулиці Харківська 

(вздовж території закладу дошкільної освіти „Ромашка“) в місті Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати електронну петицію від 27.11.2018 № Б-02-54/4-ЕП „Про 

облаштування тротуару по вулиці Харківська (вздовж території закладу 

дошкільної освіти „Ромашка“) в місті Пирятин“. (Рішення № 412 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
розгляд електронної петиції щодо встановлення світлофору на перехресті 

вулиць Визволення-Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відхилити електронну петицію від 22.08.2018 № Б-02-54/2-ЕП „Про 

встановлення світлофору на перехресті вулиць Визволення-Цибаня-Ярмаркова-

Аврущенка в м.Пирятин“. (Рішення № 413 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про визначення надавача послуг з 

вивезення твердих побутових відходів на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити з 21.12.2018 по 20.12.2019 надавачем послуг з вивезення 



твердих побутових відходів на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.). 

(Рішення № 414 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про визначення надавача послуг з 

вивезення рідких побутових відходів на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити з 21.12.2018 по 20.12.2019 надавачем послуг з вивезення 

рідких побутових відходів на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди  

(Манько С.Л.). (Рішення № 415 додається). 

 

38. 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 № 416 додається).  

 

39. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 417 додається). 



40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам:  

1) Порядинському О.С. на земельну ділянку площею 0,0598 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Опанасенку О.П. на земельну ділянку площею 0,0675 га, розташовану 

за адресою: ***; 

3) Нечипоренку Г.П. на земельну ділянку площею 0,0600 га, розташовану 

за адресою: ***; 

4) Гуровій Л.П. на земельну ділянку площею 0,0082 га, розташовану за 

адресою: ***; 

5) Макаренко А.П. на земельну ділянку площею 0,0608 га, розташовану 

за адресою: ***; 

6) Симоненку С.О. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану 

за адресою: ***; 

7) Трощенко Т.Я. на земельну ділянку площею 0,0691 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Кирсі А.В. на земельну ділянку площею 0,0269 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Порядинському О.С., 

Опанасенку О.П., Нечипоренку Г.П., Гуровій Л.П., Макаренко А.П., 

Симоненку С.О., Трощенко Т.Я., Кирсі А.В. та передати вищезазначені 

земельні ділянки безоплатно у приватну власність. (Рішення № 418 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про скасування рішення 

сорокової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26 червня 

2018 року № 228 „Про надання дозволу гр.Цікал Н.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ: 

Визнати таким, що втратило чинність, рішення сорокової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26 червня 2018 року № 228 

„Про надання дозволу гр.Цікал Н.П. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд“. 

(Рішенян № 419 додається). 

 

42. 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: 

1) Цікал Н.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Козловій Т.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Швецову О.Г. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0800 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Могилі Т.Ф. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0278 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Сенчилу В.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Пишненко М.Ф. залишила пленарне засідання і в подальшому не 

брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам Цікал Н.П., Козловій Т.М., Швецову О.Г., Могилі Т.Ф., 

Сенчилу В.А. (Рішення № 420 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Гордієнко Т.М. на заключення договору оренди земельної ділянки.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Гордієнко Т.М. на заключення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0020 га, розташованої за адресою: 

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

обслуговування будівель торгівлі, строком до 31 серпня 2020 року. (Рішення  

№ 421 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Ярмоленку В.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Ярмоленку В.М. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 422 

додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

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

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Марченко Л.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0220 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 423 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Коверді Ю.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Коверді Ю.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 424 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Пилипенко О.Л. та гр.Нечипоренко Н.Л. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Пилипенко О.Л. та Нечипоренко Н.Л. на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0402 га для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 425 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про прийняття у комунальну 

власність земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Січових Стрільців, 

146, м.Пирятин. 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, земельну ділянку 

площею 0,0032 га, цільове призначення: для будівництва індивідуальних 

гаражів, на ім’я Науменко Т.Ф., розташовану за адресою: вул.Січових 

Стрільців, 146, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 426 додається). 

 



49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

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

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Науменко Т.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0050 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 427 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу           

гр.Кучі В.М. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кучі В.М. на заключення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,1711 га, розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 2, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. (Рішення № 428 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу Державному 

підприємству „Пирятинський лісгосп“ на розробку технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Цибаня, 72, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Державному підприємству „Пирятинське лісове 

господарство“ (Дудник С.В.) на розробку технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки орієнтовною площею 



3,7358 га, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 72, м.Пирятин Полтавської 

області. (Рішення № 429 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про передачу в приватну 

власність гр.Міщенку Ю.В. частини земельної ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати гр.Міщенку Ю.В. 35/100 частки земельної ділянки площею 

0,1319 га (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд) безоплатно у спільну часткову 

власність. (Рішення № 430 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Швецову О.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Швецову О.Г. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0467 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 431 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Згібнєвій О.А. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Ярмаркова, 2Б, м.Пирятин Полтавської області, із громадянкою 

Згібнєвою О.А. від 14 листопада 2013 року, в зв’язку із закінченням терміну 

його дії. 

2. Надати дозвіл гр.Згібнєвій О.А. на заключення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0359 га, розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 

2Б, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 432 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

Пирятинської міської ради щодо проведення передвиборчої агітації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що під час останніх 

парламентських виборів окремі кандидати в народні депутати допомагали 

закладам освіти у проведенні ремонтних робіт. Так, його однопартієць надав 

фінансову допомогу Пирятинському ліцею на суму близько 300 тисяч гривень. 

Зважаючи на те, що факти благодійності можуть мати місце на майбутніх 

виборах, вважає недоцільним прийняття такого рішення. 

Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що будь-яка фінансова 

допомога кондидата в депутати під час виборчого процесу – це тиск на 

виборця. В Європі такі вчинки вважаються неприпустимими. Усі ми повинні 

рухатися в напрямку розбудови цивілізованого суспільства, створювати умови 

для забезпечення права виборців на вільне волевиявлення. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що, на його думку, якщо людина хоче надати благодійну допомогу 

закладу комунальної власності, нехай звертається до міської ради. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –  1 (Якименко А.В.). 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити звернення Пирятинської міської ради щодо проведення 

передвиборчої агітації до керівників штабів кандидатів на пост Президента 

України, керівників міських та районних осередків політичних партій 

(додається). (Рішення № 433 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка запропонувала 26 грудня, о 14:00, 

провести спільне засідання постійних комісій з питань освіти, культури, 



молоді, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва для 

напрацювання пропозицій щодо умов прийняття районного будинку культури 

із спільної власності територіальних громад Пирятинського району в 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. Зазначила, що на засідання запрошуються депутати з інших комісій, 

яких цікавить це питання. 

Дуброва М.Я., депутата міської ради, який запропонував обговорити 

питання щодо наявності вільних квартир у будинку, розташованому за 

адресою: вул.Абаканська, 96, м.Пирятин. 

Рябоконя О.П., міського голову, який дав даручення комунальному 

підприємству „Каштан“ підготувати інформацію з даного питання та 

проінформувати депутатів на засіданні комісій, яке відбудеться 26 грудня. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


