
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

першого пленарного засідання тридцять сьомої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

28 лютого 2018 року № 43 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 22 депутати 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Клепач В.М. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 

На сесію запрошені та присутні: депутати Полтавської обласної ради, 

обрані від міста, члени виконавчого комітету міської ради, заступники міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради, керуючий справами 

виконкому міської ради, старости, начальники відділів та спеціалісти апарату 

міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів освіти, культури, 

голови квартальних комітетів, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 
 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 
 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

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

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Дубров М.Я., Шаповал Д.Г. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Дуброва М.Я. та Шаповала Д.Г. 

 

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

трьох осіб, персонально – Кривобок В.І., Михайлюк О.В., Якименко А.В. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцять сьомої сесії міської ради у складі 

трьох осіб, персонально – Кривобок В.І., Михайлюк О.В. та Якименко А.В. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд першого пленарного засідання 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 

35 питань. Всі вони були оприлюднені на  власному сайті територіальної 

громади Пирятина та в засобах масової інформації, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 13, 19, 21 та 23 лютого, та на 

засіданні зведених комісій міської ради, яке проходило 26 лютого. Таким 

чином, сформовано проект порядку денного, який налічує 35 питань та, 

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

тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про визнання повноважень депутата Пирятинської міської ради 

сьомого скликання Драла Івана Григоровича 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії сьомого 

скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, визначення його чисельності та затвердження складу“  

3. Про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2017 році 

4. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2017 рік 

5. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

6. Про затвердження звіту про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2017 рік 

7. Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних 

технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік 

8. Про затвердження Програми „Партисипативна демократія в діяльності 

Пирятинської міської ради“ 

9. Про затвердження Програми створення матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік 

10. Про перейменування відділу освіти Пирятинської міської ради та 

внесення змін до Положення про відділ  

11. Про внесення змін до структури, загальної чисельності, штатного 

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

на 2018 рік 



12. Про внесення змін та доповнень до рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради від 22 грудня 2017 року № 341 „Про бюджет міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ 

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

громади на 2018 рік 

14. Про проведення розрахунку за виконані у 2017 році роботи з 

грейдерування та підсипання щебенем вулиць  

15. Про передачу в безоплатне користування Пирятинській ВЧ А1499 

комп’ютерної техніки 

16. Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради  

17. Про внесення змін до Плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

18. Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

19. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

20. Про внесення доповнень до рішення тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 2 „Про 

затвердження Генерального плану розвитку міста Пирятин Полтавської 

області“ 

21. Про затвердження плану зонування території міста Пирятин 

Полтавської області 

22. Про затвердження розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі Генерального плану розвитку міста 

Пирятин Полтавської області 

23. Про затвердження гр.Дюймовій К.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

24. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

25. Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 01 грудня 2017 року № 319 „Про 

заключення договору оренди земельної ділянки з гр.Пороло С.В.“  

26. Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю 

„Агротехніка“ на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

27. Про надання дозволу гр.Тищенко Л.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

28. Про надання дозволу гр.Гусаку О.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 



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

торгівлі 

29. Про надання дозволу гр.Бондарь К.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

30. Про скасування рішення виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради народних депутатів від 28.10.1993 № 293 „Про надання земельної ділянки 

для ведення садово-огороднього господарства“  

31. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Визволення, 5, м.Пирятин, Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги 

32. Про затвердження гр.Трухно С.І. технічної документації із 

землеустрою та заключення договору оренди земельної ділянки  

33. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, розташованих за адресою: вул.Європейська, 4, 

м.Пирятин Полтавської області, для для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил України 

34. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки, розташованої по вул.Європейська, в м.Пирятин Полтавської 

області (в районі автостанції) 

35. Про надання дозволу гр.Якименко А.І. на заключення договору 

сервітуту земельної ділянки  

36. Різне 

 

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

порядок денний за основу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРИЙНЯТА. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Стадник Є.В., начальник відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який запропонував питання № 34 та № 35 зняти з 

порядку денного сесії у зв’язку з відсутністю витягів з Держгеокадастру у 

Полтавській області. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала змінити назву 

питання № 23 порядку денного з „Про затвердження громадянам технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)“ на „Про затвердження гр. Дюймовій К.М. технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 



натурі (на місцевості)“, оскільки проектом рішення передбачається 

затвердження технічних документацій не групі заявників, а лише одній 

громадянці. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний першого пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії міської ради, який налічує 33 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

 

інформація по питанню № 3 порядку денного - до 45 хв. 

інформація по питаннях № 4, 5, 6 - 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“ –   19 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 24 січня по                    

28 лютого 2018 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Олійник Н.О., голову Пирятинської міської виборчої комісії Полтавської 

області, яка проінформувала про визнання повноважень депутата Пирятинської 

міської ради сьомого скликання Драла Івана Григоровича.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Драло І.Г., депутат Пирятинської міської ради, який ознайомив присутніх 

з автобіографією та виявив бажання працювати у постійній комісії міської ради 

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

підприємництва або у постійний комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи. 



 Йощенко В.М., голова постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

підтримав бажання депутата Драла І.Г. працювати у складі постійної комісії з 

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

підприємництва. 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала доповнити проект 

рішення пунктом про введення депутата Драла І.Г. до складу постійної комісії 

Пирятинської міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва.  

 

 Під час обговорення даного питання на засідання прибув та 

зареєструвався депутат Солонський С.П. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію голови Пирятинської міської виборчої комісії Полтавської 

області Олійник Н.О. про визнання Драла Івана Григоровича, наступного за 

черговістю кандидата у депутати Пирятинської міської ради у виборчому 

списку Пирятинської районної в Полтавській області організації партії „Блок 

Петра Порошенка „Солідарність“ по багатомандатному виборчому округу, 

обраним депутатом Пирятинської міської ради сьомого скликання в порядку 

заміщення взяти до відома.  

2. Визнати повноваження депутата Пирятинської міської ради сьомого 

скликання, наступного за черговістю у виборчому списку Пирятинської 

районної в Полтавській області організації партії „Блок Петра Порошенка 

„Солідарність“ по багатомандатному виборчому округу, Драла Івана 

Григоровича. (Рішення № 73 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про внесення змін 

та доповнень до рішення першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, визначення його чисельності та 

затвердження складу“.  Пояснив, що зміна вноситься у зв’язку з введенням до 

складу виконавчого комітету Пирятинської міської ради сьомого скликання 

Андрейщук Раїси Анатоліївни, заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

У голосуванні брав участь депутат Драло І.Г. 



ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 1 та пункту 2 рішення першої сесії Пирятинської 

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

утворення виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення його 

чисельності та затвердження складу“. (Рішення № 74 додається). 

 

 На засідання прибув та зареєструвався депутат Куча О.Є. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2017 році.  

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

проінформувала про роботу виконавчого комітету міської ради, апарату міської 

ради, про участь Пирятинської міської ради у проектах та програмах, 

спрямованих на розвиток громадянського суспільства, покращення якості 

надання адміністративних та житлово-комунальних послуг, протягом           

2017 року.  

 Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про виконання повноважень у сфері 

соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування населення у 2017 році.  

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

проінформувала про виконання повноважень у сфері бюджету і фінансів у   

2017 році. 

 Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про роботу відділу у 2017 році. 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання повноважень у галузі будівництва та житлово-комунального 

господарства у 2017 році. 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виконання повноважень у 

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища протягом 2017 року. 

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

проінформувала про виконання повноважень у сфері освіти, фізичної культури 

і спорту у 2017 році. 

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

проінформувала про виконання повноважень у галузі культури у 2017 році. 

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

виконкому міської ради, який проінформував про роботу виконкому у сфері 

охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

Рябоконя О.П., міського голову, який підсумував роботу, здійснену 

виконавчим комітетом міської ради у 2017 році, та озвучив напрями діяльності 

на 2018 рік. (Звіт додається). 



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Звіт про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради за 2017 рік 

взяти до відома. (Рішення № 75 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який прозвітував про здійснення 

державної регуляторної політики Пирятинською міською радою та її 

виконавчим комітетом в 2017 році. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2017 році взяти до 

відома. (Рішення № 76 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про виконання Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік. (Звіт додається). 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію про виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік взяти до 

відома. (Рішення № 77 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за 2017 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



Депутати Клименко Ю.В. та Куча О.Є. вийшли із зали засідань і не брали 

участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити звіт про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2017 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів 

по:   

доходах у сумі 119 539,7 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду                  

106 677,8 тис. грн., по спеціальному фонду 12 861,9 тис. грн.; 

видатках у сумі 129 041,2 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду                 

90 116,9 тис. грн., по спеціальному фонду 38 924,3 тис. грн. (Рішення № 78 

додається). 

 

7. 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 2018 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Клименко Ю.В. повернувся до зали засідань і брав участь в 

голосуванні. Депутат Куча О.Є. не повернувся до кінця засідання. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити Програму розвитку та підтримки інформаційних технологій  

Пирятинської міської ради на 2018 рік. (Рішення № 79 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми „Партисипативна демократія в 

діяльності Пирятинської міської ради“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити Програму „Партисипативна демократія в діяльності 

Пирятинської міської ради“. (Рішення № 80 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Педяша Р.О., головного спеціаліста з цивільного захисту та 



мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження Програми створення матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити Програму „Створення матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді“ на 2018 рік. (Рішення № 81 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про перейменування відділу освіти Пирятинської міської ради 

та внесення змін до Положення про відділ. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1. Перейменувати відділ освіти Пирятинської міської ради у відділ освіти, 

молоді та спорту Пирятинської міської ради (далі – Відділ). 

2. Внести зміни до Положення про відділ освіти Пирятинської міської 

ради, затвердивши його в новій редакції. (Рішення № 82 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 342 

„Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату 

міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання на 2018 рік“.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  8 осіб. (Протокол поіменного 

голосування додається). 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни до структури апарату виконавчого комітету міської ради: 

1) змінити назву „відділ освіти Пирятинської міської ради“ на „відділ 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради“; 



2) вивести зі структури відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 2 штатні одиниці (бухгалтер). 

2. Утворити управління економіки виконкому Пирятинської міської ради. 

3. До складу управління економіки виконкому міської ради входять 

відділи:  

1) економічного аналізу та розвитку; 

2) муніципальних ініціатив та інвестицій. 

4. Ввести до структури управління економіки посаду головного 

спеціаліста інспектора праці.  

5. Змінити назви відділів: 

1) „відділ економічного прогнозування виконкому міської ради“ на 

„відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки виконкому 

міської ради“; 

2) „відділ муніципальних ініціатив та інвестицій виконкому міської 

ради“ на „відділ муніципальних ініціатив та інвестицій управління економіки 

виконкому міської ради“.   

6. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників 

Пирятинської міської ради на 2018 рік в кількості 73,0 штатних одиниць, в тому 

числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості 60,0 штатних 

одиниць (додаток 1).  

7. Затвердити штатний розпис апарату міської ради, її виконавчого 

комітету та виконавчих органів міської ради (додаток 2). (Рішення № 83 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення тридцять другої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року     

№ 341 „Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни до пункту 6 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 341 „Про бюджет 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“, виклавши його в такій 

редакції: 

„6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 239,7 тис. грн.“ 

2. Привести додаток 1 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 341 „Про бюджет 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ у відповідність з 



наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 „Про 

бюджетну класифікацію“ (зі змінами). 

3. Викласти додатки 1, 3, 4, 6 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 341 „Про бюджет 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ в новій редакції. 

(Рішення № 84 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. (Рішення № 85 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про проведення розрахунку за виконані у 

2017 році роботи з грейдерування та підсипання щебенем вулиць. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 особа (Йощенко В.М.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Провести розрахунок за виконані у 2017 році ФОП Науменком М.П. 

роботи з грейдерування та підсипання щебенем вулиць Панфілова                         

(91747,00 грн.), Чернишевського (26192,00 грн.), Свободи (25366,00 грн.) в 

м.Пирятин та вулиці Удайська в с.Заріччя (43908,00 грн.) на загальну суму 

187213,00 грн. (сто вісімдесят сім тисяч двісті тринадцять гривень 00 коп.). 

(Рішення № 86 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про передачу в 

безоплатне користування Пирятинській ВЧ А1499 комп’ютерної техніки. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ:  

 Передати в безоплатне користування Пирятинській військовій частині 

А1499 (Васюк І.В.) комплект комп’ютерної техніки в складі системного блоку, 

монітору 19”, клавіатури, маніпулятору-мишки (інв. №10490031, серійний 

№911NDJXED716) – 1шт. балансовою вартістю 6225,00 грн., 

багатофункціональний пристрій Canon MF3010 (інв. №10490050, серійний 

№NWZ03314) – 1шт. балансовою вартістю 1850,00 грн. (Рішення № 87 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про 

відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради (у новій редакції). (Рішення  

№ 88 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

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

діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2018 рік.   

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни у додаток до рішення тридцять першої сесії Пирятинської 

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

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2018 рік“, виклавши його в новій редакції, що 

додається. (Рішення № 89 додається).   

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконкому 

міської ради, яка проінформувала про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 



їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. (Рішення № 90 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу 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 № 91 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення доповнень до рішення тридцять четвертої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 2 „Про затвердження 

Генерального плану розвитку міста Пирятин Полтавської області“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Доповнити пункт 1 рішення тридцять четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 2 „Про затвердження 

Генерального плану розвитку міста Пирятин Полтавської області“ підпунктом 

наступного змісту:  

„1.1. Затвердити історико-архітектурний опорний план міста Пирятин 

Полтавської області та Зони охорони пам’яток культурної спадщини міста 



Пирятин Полтавської області у складі Генерального плану розвитку міста 

Пирятин Полтавської області.“ (Рішення № 92 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження плану зонування території міста Пирятин Полтавської області. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити план зонування території міста Пирятин Полтавської області. 

(Рішення № 93 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

(цивільної оборони) у складі Генерального плану розвитку міста Пирятин 

Полтавської області. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту 

(цивільної оборони) у складі Генерального плану розвитку міста Пирятин 

Полтавської області. (Рішення № 94 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Дюймовій К.М. технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянці Дюймовій К.М. на 



земельну ділянку загальною площею 0,2794 га. (Рішення № 95 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам Яремичу В.О., Головань О.Д. (Рішення № 96 

додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

01 грудня 2017 року № 319 „Про заключення договору оренди земельної 

ділянки з гр.Пороло С.В.“ 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 01 грудня 2017 року № 319 „Про заключення 

договору оренди земельної ділянки з гр.Пороло С.В.“, виклавши пункт 2 цього 

рішення у новій редакції. (Рішення № 97 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу товариству з 

обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ:  

 Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ 

(Крагель В.В.) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,0 га, розташованої за адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

(Рішення № 98 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Тищенко Л.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл громадянці Тищенко Л.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,17 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 99 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Гусаку О.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл громадянину Гусаку О.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0100 га, яка перебуває в його 

користуванні на праві оренди, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі з метою присвоєння кадастрового номера. (Рішення № 100 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Бондарь К.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 



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

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Надати дозвіл громадянці Бондарь К.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0028 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 101 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про скасування рішення 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради народних депутатів               

від 28.10.1993 № 293 „Про надання земельної ділянки для ведення садово-

огороднього господарства“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Скасувати рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

народних депутатів від 28.10.1993 № 293 „Про надання земельної ділянки для 

ведення садово-огороднього господарства“. (Рішення № 102 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Визволення, 5, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги. Повідомив, що на даний час право 

власності на дану споруду в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно за районною радою не значиться. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який повідомив про наявні у 

нього копії документів на будівлю по вул. Визволення, 5, які він отримав від 

заступника голови районної ради Гусака О.М. перед початком сесії. 

Запропонував вивчити ці документи на засіданні профільної комісії, після чого 

винести це питання на розгляд другого пленарного засідання сесії міської ради.  



 Гусак О.М., заступник голови Пирятинської районної ради, який 

повідомив про наявні у районній раді документи, якими підтверджується, що 

споруда по вул. Визволення, 5 знаходиться у спільній власності громад району. 

Це рішення Полтавської обласної ради народних депутатів від 1992 року „Про 

затвердження переліку майна та об’єктів спільної власності територіальних 

громад району, що знаходяться в управлінні Пирятинської районної державної 

адміністрації“ та рішення сесії Пирятинської районної ради від 22 грудня       

2008 року „Про затвердження переліку майна та об’єктів спільної власності 

громад району, що знаходяться в управлінні Пирятинської районної державної 

адміністрації“. Крім того, районною радою виготовлено технічний паспорт на 

будівлю поліклінічного відділення та розпочато процедуру оформлення 

свідоцтва на право власності на цю споруду. 

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу виконкому міської ради, 

який зазначив, що стаття 142 Конституції України говорить, що районні та 

обласні ради здійснюють управління спільною власністю територіальних 

громад, тобто районна рада може мати даний об’єкт тільки в управлінні.  

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

виконкому міської ради, яка наголосила на тому, що на даний час районна рада 

не є власником будівлі по вул.Визволення, 5, тому міська рада має повне право 

претендувати на цю будівлю. Пояснила алгоритм, згідно з яким діє міська рада: 

створено комунальне підприємства „Пирятинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, затверджено його Статут, наступний крок – 

отримання ліцензії для здійснення діяльності. Для того щоб зробити цей крок, 

потрібне приміщення. Підкреслила, що дії міської ради підтримують 

громадські активісти. 

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

виконкому міської ради, який повідомив, що, починаючи з 2016 року, міська 

рада неодноразово направляла Пирятинській районній раді листи щодо 

виконання нею пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

кодексу України та передачу зі спільної власності територіальних громад у 

власність об’єднаної територіальної громади бюджетних установ, 

розташованих на її території, але на жоден лист не було отримано відповіді. 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка звернула увагу, що у 

запропонованому проекті рішення мова йде не про будівлю поліклінічного 

відділення, а про земельну ділянку, на якій розташована ця будівля. Земельна 

ділянка є власністю Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

вимоги держави щодо інвентаризації та обліку землі посилюються, тому є 

законні підстави для прийняття рішення. Дане питання обговорювалося на 

профільній та зведених комісіях міської ради, які рекомендували винести його 

на розгляд сесії. Запропонувала поставити проект рішення на голосування.  

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що він наполягає на 

тому, щоб перенести розгляд цього питання на друге пленарне засідання, тому 

що вважає, що профільній комісії було надано недостовірну інформацію. 

 Шаповал Д.Г., депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони здоров’я, який 



сказав, що заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Шикеринцю І.С. було поставлено запитання щодо права власності на 

поліклінічне відділення і він інформував профільну комісію про те, що на 

даний час право власності на цю будівлю ні за ким не зареєстроване. 

Враховуючи цей факт, комісія прийняла рішення винести питання про розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Визволення, 5, м.Пирятин, Полтавської області, на затвердження 

сесії.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який звернув увагу присутніх, що 

інформація, надана заступником міського голови на засіданні профільної 

комісії, була достовірною. Також зазначив, що сьогодні законодавство вимагає 

термінового створення комунальних підприємств первинної медико-санітарної 

допомоги, для того щоб підняти первинну галузь медицини на якісно новий 

рівень. На даний час кожен сільський населений пункт району має об’єкт 

первинної медичної допомоги: ФАП чи амбулаторію. Єдиний населений пункт 

Пирятинського району, який не має такого об’єкта, – це Пирятин. В цих умовах 

неможливо забезпечити надання послуг первинної медицини жителям 

об’єднаної громади, яка за чисельністю складає половину населення 

Пирятинського району. Міська рада не може і далі очікувати, передасть їй 

районна рада приміщення поліклінічного відділення чи ні, тому здійснює певні 

кроки для забезпечення можливості виконання наданих їй повноважень. Готова 

розглядати пропозиції щодо спільного утримання власних закладів первинної 

медичної допомоги в рамках договору про міжмуніципальне співробітництво із 

сільськими радами. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  3 особи (Жайворонок О.Л., 

  Крицький М.В., Солонський О.М.). 

 

Депутати Бурий М.С., Йощенко В.М. залишили засідання і не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею      

0,6500 га, розташованої за адресою: вул.Визволення, 5, м.Пирятин Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги. (Рішення № 103 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Трухно С.І. 

технічної документації із землеустрою та заключення договору оренди 

земельної ділянки. 



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити громадянці Трухно C.І. технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0060 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. (Рішення № 104 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих за 

адресою: вул.Європейська, 4, м.Пирятин Полтавської області, для розміщення 

та постійної діяльності Збройних Сил України.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Надати Міністерству оборони України дозвіл на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих за адресою: 

вул.Європейська, 4, м.Пирятин Полтавської області, для розміщення та 

постійної діяльності Збройних Сил України. (Рішення № 105 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка повідомила, що міська рада 

переходить на електронний документообіг, у зв’язку з чим на зведеному 

засіданні постійних комісій було запропоновано направляти депутатам проекти 

рішень та інші матеріали, необхідні для розгляду питань порядку денного, на 

електронну адресу. Відповідно до пункту 5.10 статті 5 „Порядок скликання сесії 

Ради“ Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого скликання на це 

має бути згода депутата. Відтак запропонувала депутатам, які згодні 

отримувати вищезгадані документи в електронному вигляді, заповнити 

відповідну заяву, вказавши свою електронну адресу. 

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

придбати кожному депутату планшет для роботи з документами.  

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


