
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання тридцять шостої позачергової сесії міської ради 

 сьомого скликання 

 

09 лютого 2018 року               № 42 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання – 19 депутатів; 

на кінець засідання – 20 депутатів. 

 

Відсутні:    Горбачов О.В. 

 Дубров М.Я. 

 Клепач В.М. 

 Мірошніченко А.О. 

 Щур Т.Г. 

 

Припинив повноваження – 1 депутат (Андрейщук Р.А.) 

     

На сесії 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 засобів масової 

інформації та громадськості. 

 

 Головувала на сесії виконуючий обов’язки  міського голови з питань 

діяльності ради Чайка Т.Г. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонувала обрати секретаріат у складі 

двох осіб, персонально –  Кривобок В.І., Крицький М.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять шостої позачергової сесії 



Пирятинської міської ради депутатів Кривобока В.І. та Крицького М.В. 

 

Головуючий внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох 

осіб, персонально – Войпанюк В.К., Йощенко В.М., Солонський С.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцять шостої позачергової сесії міської ради 

у складі трьох осіб: Войпанюка В.К., Йощенка В.М. та Солонського С.П. 

 

Головуючий повідомила, що терміновість скликання позачергової сесії 

обумовлена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року 

№ 60-р „Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад“ та дорученням голови Полтавської обласної державної 

адміністрації Головка В.А. Відповідно до цього доручення до кінця тижня в 

усіх об’єднаних громадах мають пройти позачергові сесії, на розгляд яких 

виноситься питання щодо передачі земельних ділянок державної власності у 

комунальну власність об’єднаних громад. У понеділок, 12 лютого 2018 року, ці 

рішення мають бути подані до Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області. Питання, яке виноситься на розгляд сесії, було попередньо 

обговорено на засіданні постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи від 07 лютого 2018 року. 

 

Порядок денний 

1. Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Головуючий запропонувала затвердити порядок денний пленарного 

засідання тридцять шостої позачергової сесії міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять шостої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 1 питання. 

 

Головуючий запропонувала регламент роботи сесії:  

 



інформація по питаннях порядку денного  - до 5 хв.; 

для виступів в обговоренні  - до 3 хв.; 

питання-відповіді  - в межах 1- 2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 20 хвилин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про передачу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Пояснив, 

що передача здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 2018 року № 60-р „Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад“. Орієнтовна площа земельних 

ділянок, які буде передано у власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, становить 690,5001 га. У проекті рішення враховано 

пропозиції, які були надані профільною комісією міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Головко В.В., начальник відділу у Пирятинському районі міжрайонного 

управління у Гребінківському та Пирятинському районах ГУ Держгеокадастру 

у Полтавській області, який зазначив, що площа, вказана у проекті рішення, є 

орієнтовною, тому що для її визначення відділ керувався картографічним 

матеріалом тридцятирічної давності. В ході проведення інвентаризації 

земельних ділянок цей показник буде уточнено. Відповідно до графіку, 

інвентаризацію земельних ділянок у Пирятинському районі планується 

провести у серпні 2018 року. Технічна документація буде виготовлена за 

рахунок коштів державного бюджету. Договірні відносини з орендарями 

земельних ділянок, згідно з договорами, які були укладені раніше, будуть 

зберігатися на час проведення процедури передачі і до закінчення терміну 

оренди земельних ділянок.  

 

Під час обговорення питання до зали засідань прибув та зареєструвався 

депутат Приходько В.О. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити виконавчому комітету Пирятинської міської ради звернутися 

до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області з 

клопотанням про передачу земельних ділянок державної власності 

сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 690,5001 га у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

в особі Пирятинської міської ради Полтавської області. (Рішення № 72 

додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала, що на наступній 

сесії міської ради планується затвердити розподіл коштів вільного залишку 

бюджетних коштів. З метою якісної підготовки до засідань постійних комісій 

міської ради депутатам надано загальний перелік бюджетних запитів на 

отримання коштів бюджету міської ОТГ, а також перелік запитів, які включено 

до проекту рішення „Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік“, опублікованого на веб-сайті Пирятинської 

міської ради. Є час сформувати та подати на розгляд постійних комісій 

пропозиції до зазначеного проекту. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував до початку роботи постійних комісій провести засідання робочої 

групи за участю депутатів міської ради, разом визначити пріоритетні завдання 

на 2018 рік та, виходячи з цього, опрацювати проект рішення щодо внесення 

змін до бюджету міської ОТГ на 2018 рік. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови 

з питань діяльності ради Т.Г. Чайка 

 

 

Протокол вела 

головний спеціаліст з питань 

організаційної роботи ради А.В. Герасименко 


