
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорокової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

26 червня 2018 року № 47 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 21 депутат 

 

Відсутні: Гудзь В.І. 

Мірошніченко А.О. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 Якименко А.В. 

 

На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради, староста, 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 вніс депутат Кривобок В.І.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Клименко Ю.В.,  

Крицький М.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату сорокової сесії Пирятинської міської ради 

депутатів Клименка Ю.В. та Крицького М.В. 

 



Депутат Щур Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Томко С.Я., Хоменко О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію сорокової сесії міської ради у складі трьох осіб, 

персонально – Бурий М.С., Томко С.Я. та Хоменко О.В. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд сорокової сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання виноситься 27 питань. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 19, 20, 21 червня, та засіданні погоджувальної 

ради 22 червня 2018 року. Таким чином, був сформований проект порядку 

денного, який налічує 27 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про місцеві податки та збори на 2019 рік 

2. Про транспортний податок на 2019 рік 

3. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2019 рік 

4. Про єдиний податок на 2019 рік 

5. Про туристичний збір на 2019 рік 

6. Про плату за землю на 2019 рік 

7. Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

8. Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

ради на 2019 рік  

9. Про внесення змін та доповнень до Програми „Сучасне оснащення 

рятувальника – запорука надійного порятунку людей“ 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 утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік 

12. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2018 рік 



13. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2018 рік 

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

громади на 2018 рік  

15. Про співфінансування проекту „Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ 

16. Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 348 „Про 

затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради“ 

17. Про передачу в користування комунальному закладу „Пирятинський 

центр первинної медичної допомоги Пирятинської районної ради” 

комп’ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв 

18. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

19. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

20. Про затвердження гр.Манойленко Н.В. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

21. Про затвердження гр.Панченко Ю.В. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

22. Про затвердження гр.Солонській Г.І. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

23. Про надання дозволу гр.Семенченку Ю.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

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

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

25. Про надання дозволу гр.Чернишу О.Ю. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

торгівлі 

26. Про виправлення технічної помилки в рішенні тридцять першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01 грудня 2017 року № 325 

„Про затвердження ТОВ „Газові автомобільні заправки“ технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та передачі її в оренду“ 



27. Про затвердження Пирятинській міській раді проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Урожайна, 17, м.Пирятин 

28. Різне 

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

порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Колос А.В., головний спеціаліст з соціальних питань виконкому міської 

ради, яка запропонувала внести до порядку денного питання „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“. Зазначила, що питання 

потребує термінового розгляду, у зв’язку з потребою надання матеріальної 

допомоги на поховання померлого учасника антитерористичної операції. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сорокової сесії міської 

ради, який налічує 28 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

 

інформація по питаннях порядку денного         - до 10 хв. 

для виступів в обговоренні                                 - до   3 хв. 

питання-відповіді                                        - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 1 години 30 хвилин без 

перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  21 депутат, 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 06 червня 

по 26 червня 2018 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про місцеві податки та збори на 

2019 рік . 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Куча О.Є., Крицький М.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади: 

1) місцеві податки: 

а) податок на майно: 

 транспортний податок; 

 плата за землю; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

б) єдиний податок; 

2) місцеві збори: 

а) туристичний збір. 

2. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення                 

№ 205 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про транспортний податок на                 

2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити ставку транспортного податку на 2019 рік, з розрахунку на 

календарний рік, у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 



об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2               

статті 267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями). 

2. Затвердити Положення про транспортний податок (додається). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення                  

№ 206 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити ставки податків на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2019 рік для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб відповідно до статті 266  

Податкового кодексу України (додаток 1). 

2. Затвердити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу 

України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

(додаток 2). 

3. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (додаток 3). 

4. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення         

№ 207 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про єдиний податок на 2019 рік. 

Зазначила, що ставки єдиного податку для платників другої групи в сусідніх 

містах Лубни, Лохвиця, Семенівка, Гребінка становлять 15%, в містах Ніжин, 

Зіньків, Гадяч та Білозірській ОТГ – 20%. В той же час у Пирятині діють ставки 

від 5% до 10%. Запропонувала встановити ставки єдиного податку для 

платників другої групи в розмірі 15%. Очікуваний результат від підвищення 

ставок єдиного податку – збільшення надходжень до бюджету на 1,5 млн.грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що, на його думку, підвищення розміру 

ставок єдиного податку змусить представників малого бізнесу закриватися. 



 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, чи зменшилася 

кількість підприємців у порівнянні з минулим роком, а також з попередніми, 

2013-2014 роками. 

 Солдатова І.В., начальник управління економіки виконкому міської ради, 

яка відповіла, що у 2013-2014 роках в Пирятинському районі було 

зареєстровано близько тисячі фізичних осіб-підприємців. Частина з них не 

здійснювала підприємницьку діяльність і з часом закрила бізнес. На даний час 

залишилося 689 фізичних осіб-підприємців, які реально займаються бізнесом та 

сплачують податки. У порівнянні з минулим роком ця кількість не зменшилася.  

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

думку, не варто порівнювати ставки податків у Пирятині та сусідніх містах. 

 Острянський В.В., член виконавчого комітету міської ради, який 

висловив думку, що підвищення ставок єдиного податку негативно вплине на 

процес детінізації економіки. 

 Рябоконь О.П, міський голова, який наголосив, що Пирятинська міська 

рада протягом останніх чотирьох років тримала найнижчі ставки податків як у 

регіоні, так і на Полтавщині в цілому. В той же час сусідні громади усі ці 

чотири роки тримали ставки податків на максимальному рівні: 10% для 

платників єдиного податку першої групи та 20% для платників другої групи. 

Очікувалося, що така податкова політика отримає схвалення у представників 

бізнесу та спонукає їх до зворотних дій: легалізації найманих працівників, 

сплати податків та внесків до Пенсійного фонду. Відтак немає жодних підстав 

звинувачувати міську раду в тому, що цього не відбулося. Виникає питання: що 

робити далі? Які ще податкові канікули треба запровадити, щоб пирятинський 

бізнес став соціально спрямованим і дбав про розвиток місцевої громади? 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який повідомив, що проекти рішень про місцеві податки і 

збори розглядалися на засіданні відповідальної комісії по розгляду 

регуляторних актів 15 травня 2018 року, після чого були оприлюднені на 

офіційному сайті міської ради. Оголошення про оприлюднення було розміщено 

в районній газеті „Пирятинські вісті“. Після закінчення місячного терміну, 

протягом якого громадяни могли подати пропозиції та зауваження щодо 

зазначених проектів рішень, бюджетна комісія повторно розглянула їх на 

засіданні, яке відбулося 20 червня. Таким чином, всі вимоги щодо прийняття 

регуляторних актів була дотримані. Оскільки жодних зауважень та пропозицій 

протягом встановленого часу не надійшло, бюджетна комісія рекомендувала 

сесії міської ради затвердити запропоновані проекти рішень, в тому числі і 

проект рішення щодо ставок єдиного податку. 

 Клепач В.М., депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував поставити проект рішення на голосування. 

 Крицький М.В., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

статті 59 Закону України „Про запобігання корупції“, має конфлікт інтересів з 

даного питання. 



 Скочко О.М., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

статті 59 Закону України „Про запобігання корупції“, має конфлікт інтересів з 

даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  6 осіб. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити ставки єдиного податку на 2019 рік для суб’єктів 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, відповідно до статті 293 Податкового кодексу України: 

1.1. Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 

календарного року не перевищує 300000 гривень (додаток 1).  

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року.  

1.2. Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам 

єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом 

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не 

використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не 

перевищує 1500000 гривень (додаток 2).  

Ставки єдиного податку для платників другої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

2. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення                

№ 208 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про туристичний збір на 2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Установити на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади ставку туристичного збору в розмірі 1 відсоток до 

вартості усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 

268.5.1. пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України (зі змінами та 

доповненнями). 

2. Затвердити Положення про туристичний збір (додається). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення            

№ 209 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про плату за землю на 2019 рік.  

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

виконкому міської ради, який повідомив, що проектом рішення пропонуються 

зміни в додатку 1 по кодах: 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, 11.01 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами, 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості. Запропонував відсоток по коду 12.01 – для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту – збільшити з 1% до 

3%. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Войпанюк В.К., голова постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, який повідомив, що 

профільна комісія рекомендувала залишити ставку податку по коду 03.07 – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі – на рівні минулого року в 

розмірі 1% від нормативної грошової оцінки землі. 

 Троян Н.М., доповідач, яка зауважила, що постійна комісія з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва не підтримала цю пропозицію. 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка нагадала, що на засіданні постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи Стаднику Є.В., начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, було дано доручення надати інформацію щодо 

кількості фізичних осіб-підприємців, які сплачують даний вид податку. Як 

виявилося, на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади є близько 70 осіб, які мали б сплачувати такий вид податку. В зв’язку з 

тим, що переважна більшість з них є платниками єдиного податку і 

звільняються від сплати земельного податку, залишаються одиниці, на яких 

поширюється дія даного рішення. Відтак збільшення ставки податку по 

зазначеному коду не призведе до надмірного податкового навантаження на 

підприємницьку спільноту. 

 



Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу. 

  

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  2 (Куча О.Є., Крицький М.В.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

поправки до проекту рішення. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  2 (Куча О.Є., Крицький М.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади ставки земельного податку для юридичних і фізичних 

осіб відповідно до пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України 

(додаток 1). 

2. Затвердити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати 

земельного податку (додаток 2). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення            

№ 210 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Положення щодо 

встановлення розміру ставок орендної плати за користування земельними 

ділянками на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

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

виконкому міської ради, який повідомив, що з 2014 року розмір ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками не змінювався. Навів 

порівняльний аналіз розміру ставок орендної плати у сусідніх громадах та 

запропонував збільшити відсоткову ставку орендної плати від нормативної 

грошової оцінки земель громадської забудови для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (кіоски, павільйони) з 5% до 7%, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазини, оптові бази) з 4% 

до 6 % та для земель промисловості з 3 % до 5%. Навів приклади 

прогнозованих розрахунків орендної плати для торговельних об’єктів площею 

20 м кв. в центрі міста, для магазинів „Хвилинка“ та „АТБ-Маркет“. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який, підсумовуючи сказане, наголосив, 

що збільшення відсоткової ставки на 2% додасть до щомісячного платежу 

підприємців малого бізнесу від 20 до 30 грн, до щомісячного платежу великих 

супермаркетів – 9-10 тис.грн. Ці приклади демонструють, за чий рахунок міська 

рада планує збільшити надходження від плати за землю, спрямувавши кошти на 

розвиток громади. 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував збільшити відсоткову 

ставку орендної плати від нормативної грошової оцінки для ведення 

фермерського господарства (землі сільськогосподарського призначення) з 7% 

до 9%. 

 Войпанюк В.К., депутат міської ради, який запропонував збільшити 

відсоткову ставку орендної плати від нормативної грошової оцінки для 

газопостачання та газорозподілу (землі технічної інфраструктури) з 10% до 

12%. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який дав доручення начальнику відділу із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради Стаднику Є.В. до     

10 липня 2018 року провести інвентаризацію земель під об’єктами 

газопостачання та газорозподілу та земель, які входять в охоронну зону 

газопроводів, та направити лист ПАТ „Лубнигаз“ стосовно заключеня договору 

оренди цих земельних ділянок.  

 

 Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 особа (Куча О.Є.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий запропонував проголосувати за прийняття поправки до 

проекту рішення щодо збільшення ставки орендної плати від нормативної 

грошової оцінки для ведення фермерського господарства до 9%. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий запропонував проголосувати за прийняття поправки до 

проекту рішення щодо збільшення ставки орендної плати від нормативної 

грошової оцінки для земель технічної інфраструктури: газопостачання та 

газорозподілу до 12%. 



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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  4 (Драло І.Г., Жайворонок О.Л., 

Клепач В.М., Солонський С.П.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

поправок до проекту рішення. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  3 (Жайворонок О.Л., Куча О.Є., 

Солонський С.П.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення щодо встановлення розміру ставок орендної 

плати за користування земельними ділянками на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у відсотковому відношенні до їх 

нормативної грошової оцінки (додаток 1). 

2. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки за їх цільовим та 

функціональним використанням у відсотковому відношенні до нормативної 

грошової оцінки земель Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади (додаток 2). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення                  

№ 211 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Методики 

визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних 

осіб на території Пирятинської міської ради на 2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  2 (Жайворонок О.Л., Крицький М.В.).  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Затвердити Методику визначення мінімальної суми орендного платежу 

за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської ради на 

2019 рік (додаток 1).  

 2. Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного 

метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду), 

житловому наймі (піднаймі) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, 

на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної 



ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), 

майнового паю на території Пирятинської міської ради (додаток 2). 

 3. Рекомендувати органам Державної фіскальної служби України при 

здійсненні контролю за повнотою надходжень податку на доходи фізичних осіб 

від надання нерухомості в оренду (суборенду) керуватися даним рішенням. 

 4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

 5. Рішення ввести в дію з 01 січня 2019 року. (Рішення № 212 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми „Сучасне оснащення рятувальника – запорука надійного порятунку 

людей“ на 2018 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Клименко Ю.В., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

статті 59 Закону України „Про запобігання корупції“, має конфлікт інтересів з 

даного питання. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 04 квітня 2018 року № 129 „Про затвердження Програми „Сучасне 

оснащення рятувальника – запорука надійного порятунку людей“ на 2018 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 213 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, 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. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           



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

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

на 2017-2019 роки“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

(Рішення № 214 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. Повідомила, що мова йде про 

ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по вул.Полтавська, 2, 

на суму 175,0 тис.грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

міської ради, який повідомив, що це питання обговорювалося на засіданні 

виконавчого комітету міської ради під час попереднього розгляду проекту 

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

громади на 2018 рік“. Членами виконавчого комітету було рекомендовано 

проводити ремонт покрівлі після того, як жителі зазначеного будинку приймуть 

рішення щодо створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

і таке об’єднання буде зареєстровано. На пленарне засідання запрошені 

представники будинку, які донесуть цю інформацію до інших. 

 

 Під час обговорення даного питання головуючий, міський голова 

Рябоконь О.П., на деякий час залишив  залу засідань. 

 

 Секретар міської ради Чайка Т.Г. поставила на голосування проект 

рішення, запропонувавши прийняти його за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Скочко О.М.). 

 

Міський голова Рябоконь О.П. не брав участі в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Батрак В.В., уповноважений будинку по вул.Полтавська, 2, м.Пирятин, 

який повідомив, що рішенням загальних зборів комунальне підприємство 

„Каштан“ визначено управителем будинку, керівнику підприємства направлено 

відповідний лист. На даний час відповіді не отримано. У сесійній залі присутні 

одинокі матері, квартири яких заливає дощовою водою. Вони та інші жителі 

будинку просять допомогти відремонтувати покрівлю. Висловився проти 



умови, запропонованої виконавчим комітетом міської ради, тому що, поки буде 

проводитися роз’яснювальна робота з мешканцями будинку та прийматиметься 

рішення про створення ОСББ, настане осінь і повториться ситуація минулого 

року, коли кошти на ремонт покрівлі були виділені, але не освоєні. 

 

 Під час виступу міський голова Рябоконь О.П. повернувся до зали 

засідань. 

 

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

виконкому міської ради, яка зазначила, що була одним із ініціаторів поправки 

до проекту рішення. Відповідно до розподілу функціональних обов’язків 

очолює комісію з надання разової грошової допомоги на лікування хворим 

громадянам. Людям з найтяжчими захворюваннями надається допомога в сумі 

півтори-дві тисячі гривень, хоча зрозуміло, що вартість лікування в рази 

більша. У даному випадку допомоги просять люди, які є власниками 

приватизованих квартир і, відповідно до чинного законодавства, зобов’язані 

самостійно утримувати багатоквартирні будинки. Відтак варто було б розділити 

вартість робіт з ремонту покрівлі на кількість квартир і виконати роботи за 

власні кошти, а якщо й розглядати можливість надання фінансової допомоги з 

боку міської ради, то тільки для тих мешканців будинку, які є соціально не 

захищеними. Фінансування робіт з бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади у повному обсязі ставить в нерівні умови жителів багатоповерхових 

будинків і приватного сектору. Саме з цих міркувань члени виконавчого 

комітету міської ради рекомендували внести зазначену поправку до проекту 

рішення. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який наголосив, що мешканцям будинку потрібно 

брати на себе відповідальність за власне майно і створювати ОСББ. 

 Крицький М.В., депутат міської ради, який навів приклад того, як 

вирішуються питання щодо проведення ремонтних робіт в будинках, де 

створено ОСББ, а саме: цього року за кошти співвласників відремонтовано 

частину покрівлі будинку № 14 по вул.Соборна. 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який висловився проти виділення 

коштів з бюджету міської ОТГ на ремонт покрівлі будинку № 2 по 

вул.Полтавська. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

зауважив, що минулого року міська рада виділила кошти на ремонт покрівлі 

зазначеного будинку, але роботи не були проведені.Наголосив на необхідності 

виконати минулорічні зобов’язання та профінансувати проведення робіт. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який прокоментував ситуацію щодо 

несплати комунальних платежів жителями будинку. У будинку працює ліфт, 

під’їзди освітлюються, у підвальному приміщенні встановлено насос для 

підкачування води, здійснюється збирання та вивезення твердих побутових 



відходів. Якщо частина жителів не платить за надані послуги, КП „Каштан“ 

несе певні збитки і міська рада змушена покривати їх з бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади, щоб утримати підприємство на плаву. Не 

можна не погодитися з тими, хто говорить, що є певні зобов’язання і їх треба 

виконувати. Однак не можна не погодитися з іншими, хто вважає, що люди 

також мають нести відповідальність за своє майно. Приймаючи поправку до 

проекту рішення, міська рада підтверджує готовність виконати зобов’язання 

щодо ремонту покрівлі і водночас зобов’язує жителів будинку долучитися до 

вирішення цього та інших питань щодо його утримання. 

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

до рекомендацій виконавчого комітету міської ради, запропонувала доповнити 

проект рішення наступними пунктами: 

„2. Фінансування робіт, зазначених в пункті 2 додатку 3 до Програми, 

провести після створення жителями будинку № 2 по вул.Полтавська, 

м.Пирятин Полтавської області, об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ). 

3. Відділам містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства (Зергані М.І.) та управління комунальною власністю виконкому 

міської ради (Ільченко Т.М.), спільно з комунальним підприємством „Каштан“ 

(Скочко В.І.), забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо створення 

ОСББ жителями будинку № 2 по вул.Полтавська, м.Пирятин Полтавської 

області.“. 

 

Головуючий поставив на голосування поправку до проекту рішення. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Скочко О.М.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення в цілому. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року     

№ 164 „Про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

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

виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

2. Фінансування робіт, зазначених в пункті 2 додатку 3 до Програми, 

провести після створення жителями будинку № 2 по вул.Полтавська, 



м.Пирятин Полтавської області, об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ). 

3. Відділам містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства (Зергані М.І.) та управління комунальною власністю виконкому 

міської ради (Ільченко Т.М.), спільно з комунальним підприємством „Каштан“ 

(Скочко В.І.), забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо створення 

ОСББ жителями будинку № 2 по вул.Полтавська, м.Пирятин Полтавської 

області. (Рішення № 215 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  21 депутат, 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 № 335 „Про 

затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 216 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  21 депутат, 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, що додається. (Рішення № 217 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Науменко В.М., виконувача обов’язків начальника фінансового 

управління міської ради, яка проінформувала про внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.  



 Під час обговорення даного питання депутат Михайлюк О.В. залишив 

залу засідань. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади  

на 2018 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4. 

2. Додатки 1, 2, 3, 4 до рішення вважати невід’ємною його частиною. 

(Рішення № 218 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Новікова О.О., начальника відділу муніципальних ініціатив та інвестицій 

управління економіки виконкому міської ради, який проінформував про 

співфінансування проекту „Реконструкція частини будівлі Пирятинського 

ліцею по вул. Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В., Томко С.Я. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

В разі здобуття перемоги проекту „Реконструкція частини будівлі 

Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ 

в конкурсі проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку, передбачити у бюджеті міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік кошти у сумі 2 332 246,00 грн (два мільйони 

триста тридцять дві тисячі двісті сорок шість гривень 00 коп.) для його 

співфінансування. (Рішення № 219 додається). 

 

 Депутат Йощенко В.М. залишив залу засідань. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від            

22 грудня 2017 року № 348 „Про затвердження Положення про тендерний 

комітет виконавчого комітету Пирятинської міської ради“. 

 



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В., Йощенко В.М. не брали участі в голосуванні.. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 2 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 348 „Про 

затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради“, виклавши склад тендерного комітету виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради у новій редакції, що додається. (Рішення                 

№ 220 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу в користування 

комунальному закладу „Пирятинський центр первинної медичної допомоги 

Пирятинської районної ради” комп’ютерної техніки та багатофункціональних 

пристроїв. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В., Йощенко В.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати в безоплатне користування комунальному закладу 

„Пирятинський центр первинної медичної допомоги Пирятинської районної 

ради”:  

комплекти комп’ютерної техніки (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор типу „миша”, веб-камера) в кількості 10 штук;  

ноутбуки в кількості 2 штуки;  

багатофункціональні пристрої в кількості 12 штук – на загальну суму 

228806,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч вісімсот шість гривень 00 коп.). 

(Рішення № 221 додається).  

 

Депутат Бурий М.С. покинув залу засідань. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянам 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) та передачу цих земельних ділянок безоплатно 

у приватну власність громадянам: 

1) Донець Д.С. на земельну ділянку за адресою: вул.Садова, 36, 

м.Пирятин Полтавської області; 

2) Яремі С.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Сковороди, 13, м.Пирятин Полтавської області; 

3) Фесенко О.М. на земельну ділянку розташовану за адресою: 

пров.Річковий, 11, м.Пирятин Полтавської області; 

4) Мурчіковій Л.М., Ятіній Л.М. на земельну ділянку, розташовану за 

адресою: вул.Проїзна, 27, м.Пирятин Полтавської області; 

5) Смаровоз Л.А. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Веселкова, 21, м.Пирятин Полтавської області; 

6) Дорофієнку С.Г. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Гагаріна, 89, м.Пирятин Полтавської області; 

7) Тараненку Ю.О. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Замок, 32, м.Пирятин Полтавської області; 

8) Дорошенку А.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Гагаріна, 20, м.Пирятин Полтавської області; 

9) Зуєвій Н.І. на земельну ділянку, розташовану за адресою: вул.Лесі 

Українки, 48, м.Пирятин Полтавської області; 

10) Корольовій І.П. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Цибаня, 11, м.Пирятин Полтавської області; 

11) Хілько Л.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: пров.Лесі 

Українки, 12, м.Пирятин Полтавської області; 

12) Гудзю Р.Ю. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Січових Стрільців, 144В, 1, м.Пирятин Полтавської області; 

Демченко Л.О. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Січових Стрільців, 144В, 2, м.Пирятин Полтавської області; 

Пташенчук Г.С. на земельну розташовану за адресою: вул.Середня, 20, 

м.Пирятин Полтавської області; 

Бойцову В.Г., Бойцову В.Г. на земельну ділянку розташовану за адресою: 

вул.Ярмаркова, 37, м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В. та Куча О.Є., який на деякий час залишив залу 

засідань, не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам: Донець Д.С.,          

Яремі С.В., Фесенко О.М., Мурчіковій Л.М., Ятіній Л.М., Смаровоз Л.А., 

Дорофієнку С.Г., Тараненку Ю.О., Дорошенку А.М., Зуєвій Н.І.,        



Корольовій І.П., Хілько Л.М., Гудзю Р.Ю., Демченко Л.О., Пташенчук Г.С., 

Бойцову В.Г., Бойцову В.Г. (Рішення № 222 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

1) Володько О.Є., Бречці В.В., Дядюн Л.Б. на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: вул.Ярмаркова, 33, м.Пирятин Полтавської області; 

2) Людженській С.О. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Київська, 52, м.Пирятин Полтавської області; 

3) Ростішевському В.І. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Прилуцька, 6, с.Верхоярівка Пирятинського району Полтавської області; 

4) Лещенку А.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: 

вул.Мокрицького Аполлона, 23В, м.Пирятин Полтавської області; 

5) Жук І.М. на земельну ділянку розташовану за адресою: вул.Замок, 22, 

кв.1, м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В. та Куча О.Є. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам: Володько О.Є., Бречці В.В., Дядюн Л.Б.,   

Людженській С.О., Ростішевському В.І., Лещенку А.М., Жук І.М. (Рішення     

№ 223 додається). 

 

 Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Манойленко Н.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр.Манойленко Н.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Веселкова, 82, земельна 

ділянка (гараж) № 1, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва 

індивідуального гаража та передати дану земельну ділянку безоплатно в 

приватну власність. (Рішення № 224 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Панченко Ю.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр.Панченко Ю.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Зелена, 10, м.Пирятин 

Полтавської області, та передати дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. (Рішення № 225 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Солонській Г.І. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр.Солонській Г.І. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Цибаня, м.Пирятин 

Полтавської області, та передати дану земельну ділянку безоплатно в приватну 

власність. (Рішення № 226 додається). 

 

 



23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Семенченку Ю.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Семенченку Ю.Г. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Зоряна, 

126А, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 227 

додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

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

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Цікал Н.П. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Спортивна, 21, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 228 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Чернишу О.Ю. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Чернишу О.Ю. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), розташованої за адресою: перехрестя вулиць Пушкіна та 

Січових Стрільців, м.Пирятин Полтавської області, яка перебуває в його 

користуванні на праві оренди, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, з метою присвоєння кадастрового номера. (Рішення № 229 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виправлення технічної 

помилки в рішенні тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 01 грудня 2017 року № 325 „Про затвердження ТОВ „Газові 

автомобільні заправки“ технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки та передачі її в оренду“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни у рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 01 грудня 2017 року № 325 „Про затвердження ТОВ 

„Газові автомобільні заправки“ технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду“, виклавши 

пункти 1, 2, 3 цього рішення в новій редакції. (Рішення № 230 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

міській раді проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Урожайна, 17, м.Пирятин. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Пирятинській міській раді проект землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки площею 0,8242 га (кадастровий номер 

5323810100:50:014:0035), розташованої за адресою: вул.Урожайна, 17, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд. (Рішення № 231 додається). 

 

28. 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. Пояснила, що змінами пропонується доповнити Програму заходами 

щодо надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим учасникам 

антитерористичної операції.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка пояснила, що є звернення членів сім’ї учасника 

антитерористичної операції, жителя с.Рівне, який раптово помер, перебуваючи 

в м.Києві. Для його перевезення необхідно 2,5 тис.грн. Родина просить надати 

фінансову допомогу. У зв’язку з цим терміново був підготовлений та поданий 

на розгляд сесії проект рішення. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

проінформував присутніх, що минулого тижня трагічно загинув учасник 

антитерористичної операції, учасник бойових дій, родина якого перебуває у 

скрутному становищі. Пирятинський районний військовий комісаріат, спілка 

ветеранів АТО, комунальне підприємство „Каштан“, приватні підприємці 

надали фінансову допомогу та організували достойний похорон загиблого. 

Посилаючись на чинне законодавство, запропонував внести зміни до Програми 

соціального захисту населення на 2018 рік та передбачити відшкодування 

витрат на поховання осіб, яка мають особливі заслуги перед батьківщиною, з 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади.  

 Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував надати родині 

учасника антитерористичної операції з Рівного матеріальну допомогу в розмірі 

3,0 тис.грн. та внести відповідну поправку до проекту рішення. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував прийняти рішення 

конкретно по цьому випадку, а далі доопрацювати це питання, визначивши, які 

саме витрати будуть відшкодовуватися з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в різних випадках. 

 



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 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, що додається. (Рішення № 232 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який (після голосування та прийняття 

рішення по питанню № 17 „Про передачу в користування комунальному 

закладу „Пирятинський центр первинної медичної допомоги Пирятинської 

районної ради” комп’ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв“) 

запитав, чому не виконано 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“ щодо передачі медичної 

субвенції районному бюджету Пирятинського району на утримання Центру 

первинної медичної допомоги. Проінформував, що кошти передані не в 

повному обсязі, у зв’язку з чим виникла заборгованість з виплати заробітної 

плати працівникам Центру. 

 Науменко В.М., виконувача обов’язків начальника фінансового 

управління міської ради, яка відповіла, що обсяг медичної субвенції перевищує 

суму коштів, необхідних для забезпечення жителів Пирятинської міської 

об’єднаної громади послугами первинної медицини. Саме тому кошти передані 

не в повному обсязі.  

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

виконкому міської ради, який підкреслив, що протягом першого півріччя міська 

рада, відповідно до поданих розрахунків, забезпечила Центр первинної 

медичної допомоги коштами, які необхідні для надання послуг жителям міської 

об’єднаної територіальної громади. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України, у третьому кварталі 2018 року залишок коштів медичної 

субвенції в розмірі 300,0 тис.грн. можна буде використати на потреби 

вторинної медицини. Так і планується зробити, адже Пирятинська центральна 

районна лікарня постійно звертається до міської ради з проханням надати 

фінансову допомогу для забезпечення якісними медичними послугами жителів 

ОТГ. 

 Дядькову І.М., директора Пирятинського Центру первинної медичної 

допомоги, яка підтвердила, що при формуванні бюджету на 2018 рік дійсно 



були надані розрахунки відповідно до потреб жителів міської об’єднаної 

територіальної громади. Якщо було прийнято рішення профінансувати заклад в 

межах цих потреб, необхідно було надати офіційне повідомлення для внесення 

змін до плану фінансування. Центр первинної медичної допомоги розраховував 

на ці кошти, тому, не отримавши їх, не зміг забезпечити своєчасну виплату 

заробітної плати працівникам Центру, в тому числі тим, які обслуговують 

сільські населені пункти. 

Рябоконя О.П., міського голову, який наголосив, що міська рада є 

замовником послуг для жителів міської об’єднаної територіальної громади і 

вона не може бути замовником послуг для жителів Сасинівки чи іншого 

сільського населеного пункту. Забезпечення заробітною платою працівників 

сільських медичних закладів – це завдання Пирятинської районної ради. Кошти 

медичної субвенції із державного бюджету надаються для забезпечення 

медичними послугами жителів нашої території. Запитав, як йому, як 

розпорядникові коштів, підписувати фінансові документи на передачу залишку 

медичної субвенції, якщо, відповідно до розрахунків, потреби населення ОТГ 

забезпечені повністю і ці кошти будуть використані для потреб інших 

територій.  

Кучу О.Є., депутата міської ради, який запропонував керівнику Центру 

первинної медичної допомоги надати міській раді уточнені розрахунки з 

урахуванням оплати енергоносіїв. 

Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення фінансовому 

управлінню міської ради спільно з економічною службою Пирятинського 

Центру первинної медичної допомоги уточнити розрахунки потреб установи та 

надати пропозиції щодо вирішення порушеної проблеми. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


