
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання тридцять сьомої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

04 квітня 2018 року № 44 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 20 депутатів 

 

Відсутні: Йощенко В.М. 

 Михайлюк О.В. 

 Пишненко М.Ф. 

Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

 

На сесію запрошені та присутні: депутат Полтавської обласної ради, 

обраний від міста, Близнюк І.Ф., члени виконавчого комітету міської ради, 

заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 
 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

В зв’язку з відсутністю на засіданні депутата Шаповала Д.Г., який був 

обраний на першому пленарному засіданні тридцять сьомої сесії міської ради 

членом секретаріату, головуючий запропонував дообрати до складу 

секретаріату одну особу. Пропозицію вніс депутат Дубров М.М.: дообрати 

членом секретаріату Гудзь В.І. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Дубров М.Я. не брав участі в голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Дообрати до складу секретаріату другого пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії Пирятинської міської ради депутата Гудзь В.І. 

 

В зв’язку з відсутністю на засіданні депутатів Якименка А.В. та 

Михайлюка О.В., які були обрані на першому пленарному засіданні тридцять 

сьомої сесії міської ради членами лічильної комісії, головуючий запропонував 

дообрати двох осіб. Пропозицію вніс депутат Кривобок В.І.: обрати членами 

лічильної комісії депутатів Крицького М.В. та Солонського С.П. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Дообрати до складу лічильної комісії другого пленарного засідання 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради депутатів Крицького М.В. та 

Солонського С.П. 

 

Головуючий проінформував, що на розгляд другого пленарного засідання 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 

41 питання. Всі вони були оприлюднені на власному сайті територіальної 

громади Пирятина та в засобах масової інформації, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 26, 27, 29 березня, та на засіданні 

зведених комісій міської ради, яке відбулося 02 квітня. Таким чином, 

сформовано проект порядку денного, який налічує 41 питання та, відповідно до 

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

 

Порядок денний: 

 

1. Про дострокове припинення повноважень старости села Калинів Міст 

та виведення його зі складу виконавчого комітету міської ради 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 2018 рік 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2018 рік 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми „Шкільна парта – 2017 -

2019“ 

6. Про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження 

у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік 

7. Про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2018 рік 



8. Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 

9. Про затвердження Програми підтримки породіль у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік 

10. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку дорожнього 

руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2017-  2019 роки 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку вуличного 

освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-        

2019 роки 

12. Про внесення змін до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-      

2018 роки 

13. Про затвердження Програми „Питна вода“ на 2018 рік 

14. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2018 рік 

15. Про затвердження Програми „Реконструкція каналізаційного 

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

(вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області на 2018 рік“ 

16. Про внесення змін та доповнень до 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“ 

17. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2018 рік 

18. Про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка 

Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-2018 роки“ 

19. Про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, 

інвалідів та учасників антитерористичної операції“ на 2018 рік 

20. Про затвердження  Програми „Чорнобильці серед нас, з нами в житті 

та пам’яті“ на 2018 рік 

21. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2018 рік 

22. Про затвердження Програми взаємодії з НПП „Пирятинський“ для 

здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню 

території та об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

23. Про затвердження Програми розвитку екстреної медичної допомоги 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на      

2018 рік 

24. Про затвердження Програми „Сучасне оснащення рятувальника- 

запорука надійного порятунку людей“ на 2018 рік 



25. Про затвердження Програми „Підтримка та перспективи розвитку 

підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік“ 

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

громади на 2018 рік 

27. Про передачу квартири №15 у житловому будинку по вул.Полтавська, 

4, м.Пирятин Полтавської області, на баланс комунального підприємства 

„Каштан“  

28. Про передачу майна опорному закладу Пирятинській загальноосвітній 

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

29. Про передачу експлуатаційної артезіанської свердловини в с.Заріччя 

Пирятинського району  

30. Про внесення змін до договору суперфіцію 

31. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

32. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

33. Про заключення договорів оренди з ФОП Якименко А.І. 

34. Про затвердження гр.Деменко І.М. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

35. Про затвердження гр.Калашніковій С.Р. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

36. Про надання дозволу гр.Клименко Ю.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

37. Про припинення права постійного користування Пирятинському РВ 

УМВС України в Полтавській області земельною ділянкою, розташованою за 

адресою: вул.Зоряна, 7, м.Пирятин Полтавської області 

38. Про надання в постійне користування Головному управлінню 

Національної поліції в Полтавській області земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Зоряна, 7, м.Пирятин Полтавської області 

39. Про перейменування відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Пирятинської міської ради та 

внесення змін до Положення про відділ 

40. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проектів 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок  

41. Про встановлення орендної плати за землю 

42. 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. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

В зв’язку з відсутністю у депутатів та посадових осіб міської ради  

зауважень, доповнень, інших пропозицій щодо порядку денного, головуючий 

запропонував затвердити порядок денний другого пленарного засідання 

тридцять сьомої сесії міської ради, який налічує 41 питання та „Різне“, в 

цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний другого пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії міської ради, який налічує 41 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

 

інформація по питаннях порядку денного - до 15 хв. 

для виступів в обговоренні - до   3 хв. 

питання-відповіді                                          - в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 1 години 30 хв. без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу, який проінформував 

про дострокове припинення повноважень старости села Калинів Міст та 

виведення його зі складу виконавчого комітету міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



На засідання прибув та брав участь у голосуванні депутат         

Якименко А.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Достроково припинити повноваження старости села Калинів Міст та 

звільнити із займаної посади Лук’яненка Руслана Івановича 04 квітня 2018 року 

за угодою сторін, згідно з пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю 

України. 

2. Вивести зі складу виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

сьомого скликання Лук’яненка Руслана Івановича. (Рішення № 106 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми 

соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, які проживають на території 

населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 

2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 332 

,,Про затвердження Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

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

редакції. (Рішення № 107 додається). 

 

3. 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“ –  0 осіб. 

 

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. (Рішення № 108 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. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 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. (Рішення № 109 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми „Шкільна 

парта – 2017 -2019“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 113 

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

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 110 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської 

міської ОТГ“ на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Енергоефективність та енергозбереження у 

освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік. (Рішення № 111 

додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2018 

рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Опікуємося освітою“ на 2018 рік. (Рішення № 112 

додається).  

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму реалізації проектних пропозицій громадського 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

(Рішення № 113 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Програми підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 рік. Зазначила, що у зв’язку з тим, що 

матеріальну допомогу у вигляді медикаментів планується надавати породіллям 

при пологах, тоді як в тексті Програми зазначено: „…породіллям, які постійно 

проживають з дитиною в населених пунктах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади…“, запропонувала з цього словосполучення виключити 

слово „з дитиною“. 

 

 



Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

поправки до проекту рішення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму підтримки породіль у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік. (Рішення № 114 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми розвитку дорожнього руху та його 

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

2019 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зазначила, що за дорученням 

міського голови, з метою забезпечення принципу прозорості в ході реалізації 

Програми, пропонується доповнити проект рішення пунктом 2 наступного 

змісту: 

„2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Вараві М.В. за участю робочої групи здійснювати визначення 

переліку та черговості вулиць, на яких буде проводитися ремонт дорожнього 

покриття, відповідно до затвердженого фінансування Програми.“. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував доповнити цей пункт 

словами: „ …та постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального 

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

(Хоменко О.В.) …“. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу.  

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

наданих пропозицій. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. 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. 

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Вараві М.В. та постійній комісії з питань житлово-комунального 

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

(Хоменко О.В.) за участю робочої групи здійснювати визначення переліку та 

черговості вулиць, на яких буде проводитися ремонт дорожнього покриття, 

відповідно до затвердженого фінансування Програми. (Рішення № 115 

додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017- 2019 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який запропонував доповнити проект рішення таким же пунктом, 

як і попереднє рішення, оскільки зазначену Програму профінансовано теж 

частково. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

наданої пропозиції. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення другого пленарного засідання 

двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 

2017 року № 49 „Про затвердження Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки“, 

виклавши Програму у новій редакції, що додається. 

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Вараві М.В. та постійній комісії з питань житлово-комунального 

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

(Хоменко О.В.) за участю робочої групи здійснювати визначення переліку та 

черговості вулиць, на яких буде проводитися ремонт вуличного освітлення, 

відповідно до затвердженого фінансування Програми. (Рішення № 116 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

сприяння створенню ОСББ на 2017- 2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  20 депутатів, 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 № 50 

„Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 117 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми „Питна 

вода“ на 2018 рік. 

 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Питна вода“ на 2018 рік. (Рішення № 118 

додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“ на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запропонував зняти дане 

питання для вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства.  

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

виконкому міської ради, який повідомив, що звіти про фінансово-господарську 

діяльність комунальних підприємств щоквартально заслуховуються на 

засіданнях виконкому міської ради. Крім того, за ініціативою депутатів питання 

про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств може бути 

винесено на розгляд профільних комісій та сесій ради.  

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

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

запропонував затвердити Програму, а питання щодо фінансування та напрямів 

використання коштів розглянути на робочій групі або профільних комісіях.  

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який наголосив, що рада не може 

затверджувати Програму, не знаючи реального стану справ на підприємстві. 

Рябоконь О.П., міський голова, який повідомив, що сьогодні було 

проведено зустріч з керівництвом КП „Готель „Пирятин“ та обстеження 

приміщення готелю. Мова йшла про визначення пріоритетних напрямів 

розвитку: облаштування номерів люкс, на які немає значного попиту, чи 

забезчення кожного номера гарячою водою та проведення ремонту санвузлів. 

Над вирішенням цього питання і має попрацювати робоча група за участю 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради   

Варави М.В. та профільної комісії міської ради. Запропонував включити до 

складу робочої групи депутата Жайворонка О.Л. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу. 

 

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

 „проти“ –  1 особа (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Жайворонок О.Л. зняв свою пропозицію. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення з даного питання в цілому.  

 

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

„проти“ –  1 особа (Жайворонок О.Л.); 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутат Клименко Ю.В. не брав участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2018 рік. (Рішення № 119 

додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

„Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 (вул.Січових               

Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської 

області на 2018 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, чи подано заявку на 

співфінансування Програми з обласного екологічного фонду і чи розглядалося 

це питання на засіданні профільної постійної комісії Полтавської обласної ради. 

Отримавши відповідь заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Варави М.В., що на даний час питання не розглядалося, 

але не виключена можливість його розгляду у другому півріччі, коли будуть 

відомі результати виконання обласного бюджету, вніс пропозицію, щоб при 

розгляді даного питання на засіданні постійної комісії обласної ради були 

присутні представники виконавчого комітету та голова профільної комісії 

Пирятинської міської ради.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС 

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

м.Пирятин Полтавської області на 2018 рік“. (Рішення № 120 додається). 

 



16. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

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“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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. (Рішення № 121 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ 

на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства  „Каштан“ на 2018 рік. (Рішення № 122 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2017-2018 роки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  20 депутатів, 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 № 59 

„Про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату на 2017-2018 роки“, виклавши Програму в новій 

редакції. (Рішення № 123 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

„Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, 

військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної 

операції“ на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Всебічний захист соціально-економічних прав 

ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції“ на 2018 рік. (Рішення № 124 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження  Програми 

„Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ 

на 2018 рік. (Рішення № 125 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ 

„Колос“ АПК України на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії 

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

,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту районної  

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

новій редакції. (Рішення № 126 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

взаємодії з НПП „Пирятинський“ для здійснення природоохоронних заходів, 

що сприяють охороні й збереженню території та об’єктів природно-заповідного 

фонду на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бурий М.С., депутат міської ради, який порушив питання щодо 

випилювання на о.Масальський сухих гілок, які несуть загрозу 

відпочивальникам, та прибирання повалених дерев, які стримують рух води в 

Удаї. 

 Олішевець М.П., заступник директора, головний природознавець НПП 

„Пирятинський“, який сказав, що проблема відома, але для того щоб прибрати 

повалену деревину між мостом та чоловічим пляжем, потрібна техніка, якої у 

НПП „Пирятинський“ немає. Надав пояснення щодо механізму спилювання 

аварійних дерев. 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував керівнику НПП 

„Пирятинський“ Митропану Ю.М. звернутися за допомогою у наданні 

транспорту до Державного підприємства „Пирятинське лісове господарство“ та 

КП „Каштан“.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який доручив заступнику міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. вирішити питання 

щодо випилювання на о.Масальський сухого гілля, яке несе загрозу 

відпочивальникам, залучивши Пирятинське лісництво (Куц О.А.), НПП 

„Пирятинський“ (Митропан Ю.М.), КП „Каштан“ (Скочко В.І.).  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму взаємодії з Національним природним парком 

„Пирятинський“ для здійснення природоохоронних заходів, що сприяють 

охороні й збереженню території та об’єктів природно-заповідного фонду на 



території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

(Рішення № 127 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

розвитку екстреної медичної допомоги на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму розвитку екстреної медичної допомоги на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 - 2019 роки. 

(Рішення № 128 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

„Сучасне оснащення рятувальника - запорука надійного порятунку людей“ на 

2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Клименко Ю.В., начальник Пирятинського районного сектору ГУ ДСНС 

України в Полтавській області, який повідомив, що має конфлікт інтересів з 

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

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутат Клименко Ю.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Сучасне оснащення рятувальника – запорука 

надійного порятунку людей“ на 2018 рік. (Рішення № 129 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

„Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Підтримка та перспективи розвитку 

підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік“. (Рішення № 130 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. Зазначила, що у проекті рішення враховано 

пропозиції, визначені на засіданні профільної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Програму „Сучасне оснащення рятувальника – запорука надійного порятунку 

людей“, оскільки питання придбання пожежних рукавів на сьогодні є 

нагальним.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував профінансувати 

Програму частково, виділивши 10 тис.грн за рахунок зменшення планових 

призначень, передбачених на резервний фонд. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення з урахуванням 

наданої пропозиції щодо часткового фінансування зазначеної Програми.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутат Клименко Ю.В. 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 № 131 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу квартири № 15 у 

житловому будинку по вул. Полтавська, 4, м.Пирятин Полтавської області, на 

баланс комунального підприємства „Каштан“. 

 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Передати з балансу виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 

баланс комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) квартиру № 15 у 

житловому будинку по вул. Полтавська, 4, м. Пирятин Полтавської області, 

загальною площею 52,6 кв.м., балансовою вартістю 390000,00 грн. (Рішення                   

№ 132 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу майна Опорному 

закладу Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

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

розташоване за адресою: вул. Гагаріна, 84, м.Пирятин Полтавської області. 

(Рішення № 133 додається).  

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про передачу експлуатаційної артезіанської 

свердловини в с.Заріччя Пирятинського району. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ експлуатаційну артезіанську свердловину в с.Заріччя 

Пирятинського району Полтавської області вартістю 597474,75 грн. (п’ятсот 

дев’яносто сім тисяч чотириста сімдесят чотири гривні 75 коп.). (Рішення        

№ 134 додається). 

 



30. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін до договору суперфіцію. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Внести зміни до договору суперфіцію від 27.09.2017 № 498 на земельну 

ділянку комунальної власності, площею 6,50 га (кадастровий номер 

5323810100:00:046:0012), за межами населених пунктів в адміністративних 

межах Пирятинської міської ради, укладеного між Пирятинською міською 

радою та Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної 

адміністрації шляхом підписання додаткової угоди, виклавши предмет 

договору в наступній редакції: 

 „для реконструкції існуючого невпорядкованого сміттєзвалища під 

полігон твердих побутових відходів для м.Пирятин Пирятинського району 

Полтавської області“. 

 2. Доручити відділу із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради (Стадник Є.В.) та юридичному відділу виконкому міської ради                

(Соловйов Р.Ю.) укласти додаткову угоду до договору суперфіцію від 

27.09.2017 № 498. (Рішення № 135 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок безоплатно у приватну 

власність громадянам: Володьку М.П. земельну ділянку за адресою: ***; 

Михну М.С. земельну ділянку за адресою: ***; Ятченко О.Г. земельну ділянку 

за адресою: ***; Івановій Г.А. земельну ділянку за адресою: ***; Зірці Т.І. 

земельну ділянку за адресою: ***; Шумейко М.В. земельну ділянку за адресою: 

***; Продану О.П. земельну ділянку за адресою: ***; Онищенку В.М. земельну 

ділянку за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Володьку М.П.,                 

Михну М.С., Ятченко О.Г., Івановій Г.А., Зірці Т.І., Шумейко М.В.,                      



Продану О.П., Онищенку В.М. та передати зазначені земельні ділянки 

безоплатно у приватну власність. (Рішення № 136 додається). 

 

32. 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: 

Педорі В.Г. на земельну ділянку за адресою: ***; Педяшу О.І. на земельну 

ділянку за адресою: ***; Хілько Л.М. на земельну ділянку за адресою: ***;        

Хомутову Є.Ф. на земельну ділянку за адресою: ***; Корольовій І.П. на 

земельну ділянку за адресою: ***; Продану В.В. на земельну ділянку за 

адресою: ***; Баглаю М.М. на земельну ділянку за адресою: ***; Бекезіній І.В. 

на земельну ділянку за адресою: ***. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є. та Клименко Ю.В. залишили залу засідань та не 

брали участі у голосуванні. Депутат Клименко не повернувся і не голосував до 

закінчення сесії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам: Педорі В.Г., Педяшу О.І., Хілько Л.М., Хомутову Є.Ф.,               

Корольовій І.П., Продану В.В., Баглаю М.М., Бекезіній І.В. (Рішення № 137 

додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договорів оренди 

з ФОП Якименко А.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Якименко А.В., депутат міської ради, який зазначив, що має конфлікт 

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

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Якименко А.В. та Куча О.Є. не брали участі у голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Якименко А.І. на заключення 

договорів оренди земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі строком на 5 років. (Рішення № 138 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження         

гр.Деменко І.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань і брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити громадянці Деменко І.М. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1500 га, розташованої за адресою: *** 

області, для ведення особистого селянського господарства та передати дану 

земельну ділянку безоплатно в приватну власність. (Рішення № 139 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

гр.Калашніковій С.Р. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити громадянці Калашніковій С.Р. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2000 га, розташованої за адресою: ***, 

для ведення особистого селянського господарства та передати зазначену 

земельну ділянку безоплатно в приватну власність. (Рішення № 140 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Клименко Ю.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл громадянці Клименко Ю.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,13 га, розташованої 

за адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 

141 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення права постійного 

користування Пирятинському РВ УМВС України в Полтавській області 

земельною ділянкою, розташованою за адресою: вул.Зоряна, 7, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Припинити право постійного користування Пирятинському РВ УМВС 

України в Полтавській області земельною ділянкою площею 0,6696 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:019:0067), яка розташована за адресою: 

вул.Зоряна, 7, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 

(Рішення № 142 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання в постійне 

користування Головному управлінню Національної поліції в Полтавській 

області земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Зоряна, 7, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати в постійне користування Головному управлінню Національної 



поліції в Полтавській області земельну ділянку площею 0,6696 га (кадастровий 

номер 5323810100:50:019:0067), яка розташована за адресою: вул.Зоряна, 7, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування. (Рішення № 143 

додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про перейменування відділу будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради та внесення змін до Положення про відділ. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перейменувати відділ будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Пирятинської міської ради у 

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

2. Внести зміни до Положення про відділ будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства Пирятинської міської ради, затвердивши 

його в новій редакції. (Рішення № 144 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проектів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок. 

  

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

розробку проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних 

ділянок комунальної власності площею 2,0071 га (кадастровий номер 

5323810100:00:053:0012) та 2,0 га (кадастровий номер 5323810100:00:053:0013) 

з земель для ведення особистого селянського господарства на землі 

промисловості. (Рішення № 145 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про встановлення орендної плати 

за землю. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Встановити розмір орендної плати на 2018 рік за користування 

земельними ділянками, які надані громадянам міста для ведення 

індивідуального городництва, в сумі 7,00 грн (сім гривень 00 коп.) за 0,0100 га. 

(Рішення № 145 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Кучу О.Є., голову Пирятинської райдержадміністрації, який запитав 

Близнюка І.Ф., депутата обласної ради, обраного від міста, де на території 

Пирятинського району у 2018 році планується будівництво спортивних 

майданчиків зі штучним покриттям за кошти обласного бюджету. 

 Близнюка І.Ф., депутата Полтавської обласної ради, обраного від міста, 

який повідомив, що на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з 

питань молодіжної політики, спорту та туризму було узгоджено будівництво 

майданчиків за кошти обласного бюджету у 2018 році в с.Вікторія та с.Велика 

Круча. Разом з тим запевнив, що використання коштів Фонду розвитку 

територій області в розмірі 1 млн.грн буде узгоджено з депутатами міської ради 

та місцевою громадою. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який повідомив, що протягом 2017-    

2018 бюджетних років обласний бюджет профінансував і планує 

профінансувати будівництво п’яти спортивних майданчиків у Пирятинському 

районі і жодного – у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді. 

При цьому кількість учнів у міських школах у 2,5 рази більша, ніж у сільських, 

а кількість активної молоді в місті більша у п’ять-шість разів. Саме тому до 

Полтавської обласної ради було направлено спільне звернення щодо 

будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям у Пирятині, на 

території Пирятинського ліцею. Це найбільший навчальний заклад у місті і, 

крім того, у ньому навчаються діти із десяти сіл району. Однак профільна 

комісія обласної ради, до складу якої входить Близнюк І.Ф., проігнорувала 

інтереси Пирятинської міської ОТГ і прийняла рішення за рахунок коштів 

обласного бюджету провести заміну штучного покриття на футбольному полі, 

розташованому на території кемпінгу, який є приватною власністю АТ „Велика 

Круча“. Так не може чинити депутат, обраний громадою міста.  

Кучу О.Є., депутата міської ради, голову Пирятинської 

райдержадміністрації, який проінформував, що ним особисто було проведено 

три наради за участю керівництва міської ради та Пирятинської районної 

федерації футболу і було погоджено місце розташування майданчика зі 

штучним покриттям на території Пирятинського ліцею. Відповідне подання 



було направлено до Полтавської обласної ради, але воно було проігнороване. 

Профільна комісія прийняла рішення щодо будівництва майданчика у Великій 

Кручі, хоч ні Пирятинська райдержадміністрація, ні Великокручанська сільська 

рада не направляли таке подання. Зазначив, що депутати обласної ради повинні 

діяти в інтересах громад, які їх обрали; брати активну участь у засіданнях 

постійних комісій, де розглядаються питання, що сприяють розвитку територій, 

які вони представляють; відстоювати інтереси громад. Так роблять депутати із 

інших районів.  

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

виконкому міської ради, яка запропонувала написати звернення депутатів 

Пирятинської міської ради до сесії Полтавської обласної ради з проханням 

виділити кошти на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям 

на території Пирятинського ліцею. 

 Буряка А.А., громадського активіста, який зачитав звернення жителів 

с.Голобородька та с.Заріччя щодо незадовільного стану доріг внаслідок 

будівництва водогону.  

 Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що водогін, свердловина та 

водонапірна вежа в с.Заріччя та с.Голобородька збудовані за його ініціативою. 

На проведення будівництва, крім коштів бюджету міської ОТГ, були залучені 

кошти державної субвенції. Для мешканців двох сіл за рахунок бюджетних 

коштів зроблено важливу, корисну справу. Для порівняння нагадав, що 

газифікація села Заріччя відбувалася повністю за рахунок його жителів. 

Запропонував жителям с.Голобородька, присутнім на сесії, одразу після її 

завершення, провести зустріч в селі для вирішення питання щодо відновлення 

дороги. Зобов’язав бути присутніми на цій зустрічі заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та директора КП 

„Каштан“ Скочка В.І. разом з водієм грейдера. На прохання громади запросив 

на зустріч депутата від виборчого округу Гудзь В.І.   

 Буряка А.А., громадського активіста, який порушив питання щодо 

невиконання рішення виконавчого комітету міської ради від 25.10.2017 № 274 

„Про встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів 

Пирятинської міської ради“ в частині встановлення інформаційно-вказівних 

дорожніх знаків в с.Заріччя. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який доручив заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. в тижневий 

термін встановити інформаційно-вказівні дорожні знаки в с.Заріччя та 

прозвітувати про виконання доручення.  

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив тридцять сьому 

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


