
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок п’ятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

04 грудня 2018 року № 52 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 23 депутати 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Войпанюк В.К. 

 Скочко О.М. 

 

 На сесію запрошені та присутні: 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. 

 

Головуючий проінформував, що 5 грудня світова спільнота відзначає 

міжнародний День волонтера. З цієї нагоди нагородив подяками міської ради 

активістів волонтерського руху в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді: Юрія Любімова, колективи закладів дошкільної освіти 

„Ромашка“ (керівник Кошлач Л.О.) та „Берізка“ (керівник Луценко В.Г.). 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Солонський С.П.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І., Крицький М.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



 Депутат Йощенко В.М. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Солонський О.М.,    

Жайворонок О.Л. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий проінформував, що на розгляд пленарного засідання сорок 

п’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься                                

38 питань. Вони були оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 7, 12, 13, 16, 

22, 28 листопада та 03 грудня, а також на спільному засіданні постійних 

комісій, яке проходило 20 листопада. Таким чином, сформовано проект 

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

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

 

Порядок денний 

 

1. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за              

9 місяців 2018 року 

2. Про внесення змін до Регламенту Пирятинської міської ради сьомого 
скликання 

3. Про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2018 рік 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання об’єктів 
комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 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 оздоровлення та відпочинку дітей у        
2018 році  

9. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на 

сході України, на 2018 рік  



10. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку та підтримки 
інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік 

11. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 
міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік 

12. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-

2019 роки 

13. Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної 
громади на 2018 рік 

14. Про прийняття у комунальну власність теплотрас Олександрівського 
сільського клубу в с.Олександрівка та ДНЗ „Ромашка“ у м.Пирятин 

15. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об ’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомого майна, що знаходяться 

на території сіл Олександрівка та Рівне Пирятинського району Полтавської 

області 

16. Про передачу квартири № 45 у житловому будинку по 

вул.Полтавська, 5, м.Пирятин Полтавської області, на баланс КП „Каштан“ 

17. Про передачу Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області 

спортивного інвентарю 

18. Про внесення змін до Порядку подання та розгляду електронної 
петиції, адресованої Пирятинській міській раді  

19. Про внесення змін до Положення про Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

20. Про затвердження Положення про відділ персоналу та організаційної 
роботи виконавчого комітету Пирятинської міської ради  

21. Про зміну назви Пирятинської школи естетичного виховання та 
внесення змін до Статуту закладу 

22. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

23. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 
міжсесійний період 

24. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

25. Про надання дозволів  на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

26. Про надання дозволу на заключення договору оренди земельної 
ділянки гр.Улановській О.О. 

27. Про заключення договору оренди з ТОВ „БК „ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ“  

28. Про надання дозволу гр.Носар Т.А. 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.Мужчілю О.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

30. Про надання дозволу гр.Пуньку А.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

31. Про надання дозволу гр.Пунько Н.С. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

32. Про надання дозволу гр.Вовк Т.Є. на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

33. Про надання дозволу КП „Пирятинський міський водоканал“ на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

м.Пирятин 

34. Про надання дозволу КП „Пирятинський міський водоканал“ на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

с.Олександрівка 

35. Про надання дозволу гр. Биху Ю.А. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

торгівлі 

36. Про надання дозволу гр.Жайворонок О.Л. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

37. Про надання дозволу гр.Лопушенко Н.Г. на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

38. Про надання дозволу гр.Стеценку С.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

39. Різне 
 

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

порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Куча О.Є., депутат міської ради, вніс пропозицію включити до порядку 

денного сорок п’ятої сесії питання № 39 „Про внесення змін та доповнень до 

Програми „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки“. 



Чайка Т.Г., секретар міської ради, внесла пропозицію розглянути це 

питання під № 13, перед розглядом питання „Про внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 

 

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

пропозицію затвердити порядок денний сорок п’ятої сесії в цілому, з 

урахуванням наданих пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сорок п’ятої сесії 

міської ради, який налічує 39 питань та „Різне“. 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

інформація по питанню № 1 порядку денного          - до 20 хв. 

інформація по питаннях № 2 та № 14                        - до 15 хв. 

для виступів в обговоренні                                         - до   3 хв. 

питання-відповіді                                              - в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 2 години 30 хвилин без 

перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

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

по 04 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 виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

за 9 місяців 2018 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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 робочих місць створено 

протягом звітного періоду. 

 Солдатова І.В., доповідач, яка відповіла, що протягом звітного періоду 

працевлаштовано понад 400 осіб, з них близько 30 осіб – на новостворені 

робочі місця у сфері бізнесу. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що муніципалітет може 

створювати нові робочі місця лише у комунальних закладах, наприклад, 

відкривати нові групи у дошкільних навчальних закладах, збільшувати мережу 

гуртків у закладах позашкільної освіти, розширювати спектр адміністративних 

послуг у ЦНАПі, утворювати віддалені робочі місця у сільських населених 

пунктах в межах міжмуніципального співробітництва. Усе інше створює або 

місцевий підприємець, або інвестор. Так, приміром, цього року на 

Пирятинському елеваторі ТОВ „Баришівська зернова компанія“ створено 

більше 20 робочих місць у зв’язку із збільшенням виробничих потужностей, 

обсягів зберігання та переробки зерна, введенням у дію нової сушарки на 

альтернативних видах палива. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, чи може приватний підприємець, який 

має намір створити підприємство, розраховувати на підтримку муніципалітету. 

 Рябоконь О.П, міський голова, який відповів, що міська рада сприяє всім, 

хто проявляє підприємницьку ініціативу. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Щур Т.Г. прибула на сесію та брала участь в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за              

9 місяців 2018 року взяти до відома. 

2. Виконавцям місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міської обʼєднаної територіальної громади та з інших 

джерел, забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання заходів програм 

відповідно до виділених у 2018 році коштів. (Рішення № 340 додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

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

змін та доповнень до Регламенту Пирятинської міської ради сьомого 

скликання. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 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 22 листопада відбулося засідання 

робочої групи, яка сформувала проект рішення щодо внесення змін до 

Регламенту, а пояснювальна записка до проекту рішення, яку надано 

депутатам на пленарному засіданні, містить деякі зміни, які не 

обговорювалися на засіданні робочої групи. 

Чайка Т.Г., доповідач, яка пояснила, що робоча група напрацювала 

пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради, після чого це питання 

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

депутатської діяльності, етики та ЗМІ, до повноважень якої, відповідно до 

підпункту 9 пункту 4.1 розділу 4 „Напрямки діяльності постійних комісій“ 

Положення про постійні комісії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання, затвердженого рішенням другої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 17, віднесено попередній 

розгляд пропозицій щодо змін та доповнень до Регламенту ради. 

Жайворонок О.Л, депутат міської ради, який сказав, що не готовий 

голосувати за ті поправки, які внесла постійна комісія з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ, і тому пронує зняти 

питання з розгляду. 

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

наголосила, що депутати ради повинні працювати на засадах 

добропорядності, взаємоповаги і довіри один до одного. Якщо постійна 

комісія, розглянувши проект рішення, рекомендує затвердити цей проект на 

пленарному засіданні ради, у депутатів, які працюють в інших постійних 

комісіях, не повинно виникати сумнівів, голосувати чи ні. В даному випадку у 

депутатів не має бути сумнівів у добропорядності посадових осіб міської 

ради: заступників міського голови, керуючого справами, секретаря ради, які 

запропонували цілий ряд поправок до Регламенту, змінивши застарілі норми 

та доповнивши новими відповідно до змін у законодавстві. Так як не може 

бути сумнівів у добропорядності депутатів ради, які розглядали ці зміни та 

доповнення на засіданні профільної постійної комісії. Тим, хто прагне 

уточнити, які саме зміни та доповнення обговорювалися на засіданні 

постійної комісії, будуть надані всі необхідні матеріали та роз’яснення. 

Куча О.Є, депутат міської ради, який підтримав пропозицію депутата 

Жайворонка О.Л. зняти питання з розгляду, обговорити запропоновані зміни 

до Регламенту на спільному засіданні постійних комісій та винести на 

наступну сесію. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що робоча група 

напрацювала пропозиції, в яких були зацікавлені депутати міської ради, 

постійна комісія, відповідно до наданих їй повноважень, розглянула документ 

в цілому. Якщо у депутатів є додаткові запитання, на сесії, після виступу 

доповідача, відводиться час для обговорення. 



Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що, на його думку, 

пункт 7.16 дозволяє не враховувати висновки постійної комісії та підриває 

довіру депутатів один до одного. 

Чайка Т.Г., доповідач, яка наголосила, що пунктом 7.16 не передбачено, 

що будь-який проект рішення, відхилений постійною комісією, виноситься на 

пленарне засідання ради. Норма, визначена цим пунктом, застосовується 

виключно в тих випадках, коли розглядається питання, що має суспільно 

значущий інтерес. Навела такий приклад: депутат міської ради         

Михайлюк О.В. подав на розгляд ради проект рішення „Про використання 

червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського 

народу на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“. 

Цей проект рішення буде розглядати постійна комісія міської ради з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ, до складу 

якої входить чотири депутати. Якщо змоделювати ситуацію, коли цей проект 

рішення підтримають один або два депутати, а решта – ні, комісія не зможе 

винести його на розгляд сесії. Але ж зрозуміло, що автор проекту 

наполягатиме на тому, щоб проект рішення було включено до порядку 

денного сесії і рішення приймали не чотири депутати, а міська рада в цілому. 

Саме в таких випадках застосовується норма, визначена пунктом 7.16: проект 

рішення виноситься на сесію, постійна комісія доповідає про його розгляд на 

своєму засіданні, надає обґрунтування свого рішення, після чого відбувається 

обговорення та ставляться на голосування поданий розробником проект 

рішення, пропозиції постійної комісії та депутатів міської ради. Зауважила, 

що цей пункт обговорювався і був погоджений на засіданні робочої групи. 

Крім того, зупинилася на інших змінах та доповненнях до Регламенту ради. 

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 змінив свою думку стосовно пункту 

7.9: „Проект рішення, на якому відсутні візи посадових осіб виконкому 

міської ради, на пленарному засіданні Ради не розглядається“. Він вважає, що 

цією нормою утискаються права депутатів міської ради у випадку, коли вони 

подадуть проект рішення про недовіру міському голові. Якщо цей проект не 

завізують фахівці виконкому міської ради, він не буде розглядатися на сесії 

міської ради. 

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

наголосила, що міська рада приймає рішення в межах своїх повноважень та у 

відповідності до чинного законодавства. До проекту рішення його ініціатори 

додають пояснювальну записку, в якій викладають ті аргументи, які, на їхню 

думку, є підставою для прийняття рішення. Цей проект рішення реєструється і 

подається на юридичну екпертизу. Якщо у спеціаліста виконкому міської 

ради немає зауважень щодо відповідності чинному законодавству, він не 

може не завізувати його. Якщо такі зауваження є, він викладає їх у 

письмовому вигляді і пропонує ініціаторам доопрацювати проект рішення, 

привівши його у відповідність до норм законодавства. Хоча така вимога 

відсутня у діючому Регламенті міської ради, всі проекти рішень, які 



виносяться на сесію ради, візуються спеціалістами міської ради, які несуть 

відповідальність за прийняті рішення. 

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 він проти цієї норми, і запропонував 

зняти питання з розгляду. 

Михайлюк О.В., депутат міської ради, який сказав, що ніколи не 

виступав на пленарних засіданнях ради, але тепер не може мовчати. Запитав, 

чи є повага до Кривобока В.І., як голови постійної комісії. Запропонував 

поважати один одного і не перетворювати сесію на балаган. 

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

прав людини, законності, депутатської діяльності та ЗМІ, який сказав, що всі 

зміни до Регламенту, які були запропоновані робочою групою, внесені до 

проекту. Крім того, постійна комісія, яка працювала у повному складі, 

розглянула і підтримала інші пропозиції, які надійшли від спеціалістів міської 

ради і якими були враховані зміни, що відбулися у законодавстві. 

Доопрацьований проект рішення подано на розгляд сесії для обговорення та 

прийняття рішення. 

Щур Т.Г., депутат міської ради, яка сказала, що норма, викладена в 

пункті 7.9, захищає депутатів від прийняття рішень, які не відповідають 

чинному законодавству.  

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка наголосила, що така норма 

передбачена Регламентом Полтавської обласної ради, саме тому її й було 

запропоновано включити до проекту Регламенту Пирятинської міської ради. 

На засіданні робочої групи заперечень стосовно цієї норми не було.   

 

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

 „проти“ –  1 (Куча О.Є.); 

 „утрималися“ – 4 (Крицький М.В., Солонський О.М., 

Хоменко О.В., Якименко А.В.). 

 

Депутати Жайворонок О.Л., Йощенко В.М. тимчасово залишили залу 

засідань і не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до Регламенту Пирятинської міської ради 

сьомого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 16, виклавши його в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 341 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Жайворонок О.Л., Йощенко В.М., Томко С.Я. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік, що додається. (Рішення № 342 

додається). 

 

4. 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. Зазначила, що змінами передбачено 

додатково виділити кошти в сумі 5,0 тис.грн для надання матеріальної 

допомоги на лікування хворим громадянам і таку ж суму на поховання 

непрацюючим жителям  міста, які не досягли пенсійного віку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Томко С.Я. не брали участі в голосуванні. 

 

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 № 343 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на       

2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Жайворонок О.Л.). 

 

Депутати Йощенко В.М., Томко С.Я.  не брали участі в голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 331 

,,Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2018 рік“ виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 344 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми утримання 

об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. Зазначила, що змінами передбачено 

виділення додаткових коштів в сумі 32,248 тис.грн. для облаштування засобом 

дистанційної передачі даних вузла обліку газової котельні по вулиці 

Європейська, 4Д, а також 10,0 тис.грн. на виготовлення технічної  та проектної 

документації, монтажні роботи по газифікації комунальної квартири за 

адресою: вул.Європейська, 15, кв.2. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

який сказав, що профільна комісія рекомендує сесії міської ради затвердити 

рішення з даного питання. 

  

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Йощенко В.М., Клименко Ю.В., Куча О.Є.,  

Томко С.Я., Щур Т.Г. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року № 164 

„Про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 345 

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“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі 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 № 346 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2018 році . 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 42 „Про 

затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році“ (далі – 

Програма), виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення        

№ 347 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Новікова О.О., головного спеціаліста відділу муніципальних ініціатив та 

інвестицій управління економіки виконкому міської ради, який проінформував 

про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2018 рік, що додається. (Рішення № 348 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін та 

доповнень до Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій 

Пирятинської міської ради на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. повернувся до зали засідань і брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення першого пленарного засідання 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання                     

від 28 лютого 2018 року № 79 „Про затвердження Програми розвитку та 

підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції, що додається. (Рішення № 349 

додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д. начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

та доповнень до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Жайворонок О.Л.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 41 ,,Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 



засобах масової інформації на 2018 рік“, виклавши Програму у новій редакції, 

що додається. (Рішення № 350 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проіформував про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання            

від 03 березня 2017 року № 48 „Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки“, виклавши Програму в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 351 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін та доповнень до Програми „Територіальна оборона“ на 2017-

2018 роки. Зазначив, що зміни обумовлені необхідністю забезпечення загонів 

територіальної оборони матеріально-технічними засобами, своєчасного їх 

розміщення в районі дислокації та життєзабезпечення для виконання 

поставлених перед ними завдань. Для здійснення закупівлі військових наметів, 

металевих печей для обігріву наметів, каріматів, спальних мішків, 

електрогенераторів АБ-1, засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів, 

оплати послуг з автоперевезення особового складу і майна та забезпечення 

харчуванням під час виконання заходів оборони планується залучити з 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади та районного бюджету 

кошти в сумі 741,15 тис.грн. (по 370,75 тис.грн.). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував підтримати 

клопотання районного військового комісара та прийняти відповідне рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 



Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 60 

„Про затвердження Програми „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 352 

додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. Запропонувала профінансувати Програму 

„Територіальна оборона“ за рахунок такого заходу, як „Виготовлення схеми 

планування територій об’єднаної територіальної громади“. Є можливість 

здійснити перерозподіл коштів на суму 200,0 тис.грн. для забезпечення загонів 

територіальної оборони матеріально-технічними засобами. Звернула увагу 

депутатів, що в разі прийняття цієї пропозиції, додатки 3, 4, 5, 6 до рішення 

зазнають змін на вказану суму. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

інтересів і не братиме участі в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 353 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про прийняття у комунальну 

власність теплотрас Олександрівського сільського клубу в с.Олександрівка та 

ДНЗ „Ромашка“ у м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Жайворонок О.Л. залишив залу засідань і до кінця сесії не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 



територіальної громади, в особі виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради, теплотрасу, що прокладена від котельні, розташованої за адресою: 

вул.Центральна, 5, с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської 

області, до Олександрівського сільського клубу, розташованого за адресою: 

вул.Центральна, 7, с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської 

області, та теплотрасу, що прокладена від котельні, розташованої за адресою: 

вул.Коцюбинського, 35А, м.Пирятин Полтавської області, до закладу 

дошкільної освіти „Ромашка“, розташованого за адресою: вул.Коцюбинського, 

35, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 354 додається).  

 

16. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської рали, який проінформував про прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об ’єднаної територіальної громади об’єктів 

нерухомого майна, що знаходяться на території сіл Олександрівка та Рівне 

Пирятинського району Полтавської області 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради, об’єкти нерухомого майна, що знаходилися на балансі КСП „Промінь 

Ілліча“: квартиру № 5 у житловому будинку по вул.Центральна, 6, 

с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області, та житлові 

будинки, розташовані за адресами: вул.Молодіжна, 22, вул.Центральна, 1, 

вул.Шевченка, 44, с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області, 

вул.Київська, 51, с.Рівне Пирятинського району Полтавської області. (Рішення 

№ 355 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської рали, який проінформував про передачу квартири № 45 у 

житловому будинку по вул.Полтавська, 5, м.Пирятин Полтавської області, на 

баланс КП „Каштан“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  22 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Передати з балансу виконавчого комітету Пирятинської міської ради 



на баланс комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) квартиру № 45 у 

житловому будинку по вул.Полтавська, 5, м.Пирятин Полтавської області, 

загальною площею 31,7 кв.м., балансовою вартістю 83328,00 грн. (вісімдесят 

три тисячі триста двадцять вісім гривень 00 коп.). (Рішення № 356 додається). 
 

18. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу Опорному закладу 

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області спортивного інвентарю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Йощенко В.М. залишив залу засідань і до кінця сесії не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради (Пирятинська дитячо-юнацька спортивна школа) на баланс 

Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області спортивний інвентар. (Рішення 

№ 357 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Порядку подання та розгляду електронної петиції, адресованої 

Пирятинській міській раді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Порядку подання та розгляду електронної петиції, 

адресованої Пирятинській міській раді (далі-Порядок), затвердженого 

рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (третє 

засідання) від 12 квітня 2016 року № 80 (із змінами, затвердженими рішенням 

дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від              

23 грудня 2016 року № 329), виклавши пункт 1.5 розділу 1 ,,Загальні 

положення“ у такій редакції: 



,,1.5. Громадяни (мешканці населених пунктів, що входять до складу 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади) можуть звертатися з 

Петиціями до Пирятинської міської ради через веб-сервіс „Електронні петиції 

Пирятинської ОТГ“ (petition.pyryatyn-mrada.gov.ua/uk) (далі – Веб-сайт 

петицій), на якому здійснюється збір підписів на підтримку електронної 

петиції.“ (Рішення № 358 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Положення 

про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 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 дев’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13 травня 2016 року № 117 

„Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради“, виклавши Положення про 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради (далі - Положення) у новій редакції, що додається. (Рішення №359 

додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи 

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про 

відділ персоналу та організаційної роботи виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про відділ персоналу та організаційної роботи 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради. (Рішення № 360 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про зміну назви Пирятинської школи 



естетичного виховання та внесення змін до Статуту закладу. Зазначив, що 

зміни до Статуту вносяться у зв’язку із змінами в законодавстві. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Змінити назву Пирятинської школи естетичного виховання на 

Пирятинську школу мистецтв. 

2. Внести зміни до Статуту Пирятинської школи естетичного виховання, 
виклавши його в новій редакції, що додається. (Рішення № 361 додається). 

 

23. 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“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 362 додається). 

 

24. 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“ –  21 депутат, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 363 додається). 

 

 

 



25. 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) Андрейко Т.В. на земельну ділянку площею 0,0082 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Семеній С.О., Семенію Г.І. на земельну ділянку площею 0,0927 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Педяшу В.Г., Педяш Г.П. на земельну ділянку площею 0,0691 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Продан О.Ю. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: ***; 

5) Дорошенко Л.І. на земельну ділянку площею 0,0631 га, розташовану за 

адресою: ***; 

6) Скрипко С.М. на земельну ділянку площею 0,0643 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Стеценку С.М. на земельну ділянку площею 0,0634га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Хрєнову Ю.О. на земельну ділянку площею 0,1000га, розташовану за 

адресою: ***; 

9) Назаренко Л.О. на земельну ділянку площею 0,0545 га, розташовану за 

адресою: ***. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 
 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я. були відсутні і не брали 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. (Рішення № 364 

додається). 

 

26. 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) Божку М.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0883 га, 

розташовану за адресою: ***; 



2) Кіяновській Л.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0020 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Гулієнку А.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0716 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Крат Є.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0995 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Дубров М.Я. повернувся до зали засідань і брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) та зобов’язати гр.Божка М.І., Кіяновську Л.В., Гулієнка А.О.,    

Крат Є.І. виготовлені технічні документації подати на затвердження сесії 
міської ради. (Рішення № 365 додається). 
 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на 

заключення договору оренди земельної ділянки гр.Улановській О.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Улановській О.О. на заключення договору оренди 

земельної ділянки площею 0,0026 га (кадастровий номер 

5323810100:50:019:0007), розташованої за адресою: вул.Європейська, 1, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, строком до 31 грудня 2020 року. (Рішення № 366 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

з ТОВ „БК „ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Будівельна 

компанія „ЕНЕРГОБУДПРОЕКТ“ (Батрак М.Ф.) договір оренди земельної 

ділянки площею 0,0051 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 20, 

м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 367 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Носар Т.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Носар Т.А. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 368 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Мужчілю О.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Мужчілю О.П. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1053 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 369 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

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

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Пуньку А.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га, розташованої за 

адресою: с.Замостище Пирятинського району Полтавської області, для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 370 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Пунько Н.С. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Пунько Н.С. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 371 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу гр.Вовк Т.Є. 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Вовк Т.Є. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0028 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 372 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу КП 

„Пирятинський міський водоканал“ на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у м.Пирятин. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ 

(Дубров М.Я.) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0900 га, розташованої за адресою: 

вул.Мікромістечко, 6А, м.Пирятин Полтавської області, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води). (Рішення № 373 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу КП 

„Пирятинський міський водоканал“ на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Олександрівка. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ 

(Дубров М.Я.) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0900 га, розташованої за адресою: вул.Шевченка, 

48Б, с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). 

(Рішення № 374 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу           

гр.Биху Ю.А. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Биху Ю.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0041 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. (Рішення № 375 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Жайворонок О.Л. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Жайворонок О.Л. на розробку проекту землеустрою 

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

особистого селянського господарства. (Рішення № 376 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Лопушенко Н.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Лопушенко Н.Г. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,2000 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 377 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Стеценку С.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Стеценку С.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1700 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 378 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Дядькову І.М., головного лікаря комунального підприємства 

„Пирятинський Центр первинної медико – санітарної допомоги“, яка 

проінформувала про стан заключення декларацій з лікарями, які надають 

первинну медичну допомогу. Зазначила, що на початок грудня населенням 

Пирятинського району з лікарями Центру заключено понад 16 тисяч 

декларацій. Окремих даних по Пирятинській ОТГ немає, але медичні сестри, 

які працюють з сімейними лікарями, отримали завдання підготувати такі дані. 

З кожним сімейним лікарем заключено по 2 тисячі декларацій, і більше 

електронна система не реєструє. Адміністрація Центру двічі направляла листи 

до Національної служби здоров’я України з проханням збільшити кількість 

декларацій на одного лікаря для забезпечення послугами первинної медичної 

допомоги всього населення Пирятинського району і, зокрема, Пирятинської 

міської ОТГ, але поки що будь-яких роз’яснень із НСЗУ не отримано. На даний 

час сімейні лікарі приймають усіх, хто звертається по допомогу, незалежно від 

того, мають вони декларацію чи ні. Якщо траплятимуться випадки відмови 

прийняти хворого, який не заключив декларації з лікарем, запропонувала 

звертатися безпосередньо до керівника Центру для вирішення питання. 

Дуброва М.Я., депутата міської ради, який зауважив, що збільшення 

кількості декларацій на одного лікаря не дасть можливості повністю 

забезпечити населення Пирятинського району послугами первинної медичної 

допомоги, тому що сімейних лікарів не вистачає. На його думку, необхідно 

вирішувати цю проблему так, як в одному із районів Полтавської області, де 

для сімейних лікарів, які прибули з іншого району, було придбано житло. 

Дядькову І.В., головного лікаря комунального підприємства 

„Пирятинський Центр первинної медико – санітарної допомоги“, яка сказала, 

що є ще один шлях вирішення кадрової проблеми. Оскільки на даний час 

відбувається реорганізація Пирятинської центральної районної лікарні, є 

можливість запропонувати вивільненим лікарям посади сімейних лікарів у 

Центрі первинної медичної допомоги. 

Шаповала Д.Г., депутата міської ради, який запропонував прискорити 

вирішення питання щодо облаштування нового міського кладовища. 

Рябоконя О.П., міського голову, який визначив завдання на найближчий 

період: проведення громадських слухань з обговорення комплексного проекту 

будівництва сміттєпереробного заводу на території полігону твердих 

побутових відходів; обговорення заяви СП „Комбікормовий завод“ групи 



компаній „Ерідон“ щодо довгострокової оренди земельної ділянки на засіданні 

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи; обговорення питання щодо придбання штучного покриття 

для спортивного майданчика Пирятинського ліцею на засіданні постійної 

комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я 

та соціального захисту. Крім того, запросив депутатів на урочистості з нагоди 

Дня місцевого самоврядування та громадські слухання з обговорення проекту 

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  

Дуброва М.Я., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

наявності вільних квартир у будинку за адресою: вул.Абаканська, 96, 

м.Пирятин. Запропонував обговорити це питання на засіданні постійної комісії 

з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


