
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять дев’ятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

06 червня 2018 року № 46 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 21 депутат 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Горбачов О.В. 

 Куча О.Є. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 

На сесії 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 внесла депутат Пишненко М.Ф.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І., Михайлюк О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання депутатів Гудзь В.І. та Михайлюка О.В. 

 

Депутат Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати лічильну комісію 

у складі трьох осіб, персонально – Йощенко В.М., Бурий М,С., Клименко Ю.В.  

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу лічильної комісії тридцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Йощенка В.М., Бурого М.С. та Клименка Ю.В. 

 

Головуючий проінформував, що на розгляд тридцять дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 58 питань. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили з 21 травня до 04 червня           

2018 року. Таким чином, був сформований проект порядку денного, який 

налічує 58 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки проведення громадських слухань 

2. Про призначення позачергових місцевих виборів старости села Калинів 

Міст Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району 

3. Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних 

громад щодо реалізації спільного проекту по наданню якісних 

адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому 

Пирятинської міської ради жителям сільських громад Великокручанської, 

Дейманівської, Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського 

району та Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської 

області 

4. Про порушення клопотання щодо перейменування села Голобородька 

Пирятинського району Полтавської області 

5. Про перейменування провулку Петровського в с.Рівне Пирятинського 

району 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік 

7. Про внесення змін до  Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 

2018 році 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми „Опікуємося освітою“ 

на 2018 рік 

9. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку лідерського 

руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо країну“ 

10. Про внесення змін до Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік 

11. Про виправлення технічної помилки в додатку 3 до Програми 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік 



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

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

2019 роки 

13. Про внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення 

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

14. 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“ 

15. Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятин у літній період 2018 року 

16. Про внесення змін та доповнень до Програми 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 

17. Про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

18. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2018 рік 

19.  Про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею“ на 2018 рік 

20. Про створення інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді 

та спорту Пирятинської міської ради  

21. Про перейменування Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

22. Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 342 „Про 

затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату 

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

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

громади на 2018 рік 

24. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади та затвердження Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів із фонду охорони навколишнього природного 

середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

25. Про надання дозволу на демонтаж аварійних житлових будинків, що 

перебувають у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

26. Про передачу водопровідної мережі в с.Заріччя Пирятинського району 

Полтавської області 

27. Про надання попередньої згоди на прийняття майна у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 



28. Про надання дозволу на списання з балансового обліку виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради основних засобів 

29. Про затвердження порядку та граничних норм витрат на забезпечення 

харчуванням учасників спортивних заходів 

30. Про внесення змін до Положення про здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської ради у системі 

електронних державних закупівель 

31. Про затвердження Положення про управління економіки виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради 

32. Про внесення змін до Положення про відділ освіти, молоді та спорту  

33. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

34. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

35. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

36. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

37. Про припинення договору сервітуту земельної ділянки з                        

ФОП Бондаренко В.В. 

38. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

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

області (в районі автостанції) 

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

сервітуту земельної ділянки 

40. Про надання дозволу гр.Середі Н.О. на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

41. Про надання дозволу гр.Цюрі І.О. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства  

42. Про надання дозволу гр.Бойку А.В. на заключення договору оренди 

земельної ділянки 

43. Про надання дозволу гр.Кучерявій Н.М. на заключення договору 

оренди земельної ділянки  

44. Про надання дозволу гр.Півоваровій В.П. на заключення договору 

оренди земельної ділянки  

45. Про затвердження гр.Гусаку О.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду  

46. Про затвердження гр.Бондарь К.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6_%20%D0%91%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6_%20%D0%91%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/52_%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/52_%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/52_%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/36_%20%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%A3%D0%A2(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/36_%20%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%A3%D0%A2(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/42_%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/42_%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/42_%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/43_%20%D0%A6%D0%AE%D0%A0%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/43_%20%D0%A6%D0%AE%D0%A0%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/43_%20%D0%A6%D0%AE%D0%A0%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


47. Про затвердження гр.Ліман Л.М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

48. Про надання дозволу гр.Максімовій Л.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку 

49. Про надання дозволу ТОВ „Екопрод Груп“ на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Цибаня, 72В, м.Пирятин, яка підлягає зміні цільового призначення 

50. Про затвердження ПрАТ „ВНП „Укрзооветпромпостач“ технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду  

51. Про надання дозволу гр.Науменку О.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: 

вул.Абаканська, 61, м.Пирятин 

52. Про надання дозволу гр.Кучі В.М. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності за адресою: 

Майдан Незалежності, 2, м.Пирятин, яка підлягає зміні цільового призначення 

53. Про надання дозволу гр.Щегельській О.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

54. Про надання дозволу Пирятинській районній раді на розробку проекту 

землеустрою 

55. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 25, м.Пирятин, та заключення договору оренди 

57. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

розташованої на майдані Незалежності  

58. Про надання дозволу гр.Деляченку В.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

59. Різне 

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

порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  1 (Мірошніченко А.О.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Головний спеціаліст юридичного відділу виконкому міської ради 

Кудрявцев О.О. запропонував зняти з розгляду питання № 21 „Про 

перейменування Пирятинського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді“ в зв’язку з тим, що це питання потребує більш ґрунтовного 

вивчення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний тридцять дев’ятої сесії міської ради, який 

налічує 57 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 2 годин 30 хв. без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 28 лютого 

по 06 червня 2018 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про підсумки проведення громадських слухань щодо 

намірів ТОВ „Баришівська зернова компанія“ побудувати цех для змішування 

мінеральних добрив. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Клепач В.М.). 



ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити результати громадських слухань щодо намірів ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ побудувати цех для змішування мінеральних 

добрив.  

2. Заборонити будівництво об’єкта для змішування мінеральних добрив 

на території Пирятинської міської ради. (Рішення № 148 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про призначення позачергових місцевих 

виборів старости села Калинів Міст Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Призначити позачергові місцеві вибори старости села Калинів Міст 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району на 12 серпня 2018 року. (Рішення № 149 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Коваль Л.П., керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконкому міської ради, яка проінформувала про схвалення проекту 

договору про співробітництво територіальних громад щодо реалізації спільного 

проекту по наданню якісних адміністративних послуг Центром надання 

адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської ради жителям 

сільських громад Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, 

Харківецької сільських рад Пирятинського району та Куріньківської сільської 

ради Чорнухинського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, яке навантаження 

на бюджет міської об’єднаної територіальної громади очікується від 

запровадження цього проекту. 

 Коваль Л.П., доповідач, яка відповіла, що ніякого додаткового 

навантаження на бюджет міської об’єднаної територіальної громади не буде. 

Сільські ради зобов’язуються облаштувати робочі місця для своїх працівників 

та забезпечити їх заробітною платою. Пирятинський ЦНАП забезпечить 

навчання працівників та підключення до електронних сервісів. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Схвалити проект договору про співробітництво територіальних громад 

щодо реалізації спільного проекту по наданню якісних адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області. 

(Рішення № 150 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про порушення клопотання щодо 

перейменування села Голобородька Пирятинського району Полтавської 

області. 

 

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

 „проти“ –  1 (Чайка Т.Г.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Клопотати перед Верховною Радою України щодо перейменування села 

Голобородька Пирятинського району Полтавської області на село Новоселівка 

Пирятинського району Полтавської області. (Рішення № 151 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про перейменування провулку 

Петровського в с.Рівне Пирятинського району. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перейменувати провулок Петровського в селі Рівне Пирятинського 

району Полтавської області на провулок Степовий. (Рішення № 152 додається). 

 

6. 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 рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 329 

„Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2018 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 153 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2018 році 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до пунктів 1, 3, 4 рішення тридцять четвертої сесії 

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

затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році“, 

виклавши  в новій редакції: 

1.1. Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році (додається); 

1.2. Положення про порядок організації заходів з відшкодування частини 

вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані 

послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми 

(додається); 

1.3. Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів бюджету Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади (додається). (Рішення № 154 додається).  

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми „Опікуємося 

освітою“ на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення другого пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня       

2018 року № 112 ,,Про затвердження Програми „Опікуємося освітою“ на     

2018 рік, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 155 додається). 

 

 



9. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо країну“. 

 

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 № 46 

,,Про затвердження Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин 

„Творимо себе – творимо країну“, виклавши Програму в новій редакції, що 

додається. (Рішення № 156 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

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: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 04 квітня 2018 року № 111 „Про затвердження Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської 

міської ОТГ“ на 2018 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення        

№ 157 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

технічної помилки в додатку 3 до Програми соціальної підтримки сімей, дітей 

та молоді на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Виправити технічну помилку в додатку 3 до Програми соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді, затвердженої рішенням тридцять другої сесії 

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

(зі змінами, внесеними рішенням тридцять сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 04 квітня 2018 року № 108), виклавши додаток 3 до 

Програми в новій редакції, що додається. (Рішення № 158 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін до Програми розвитку 

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки. Зазначив, що зміни пов’язані, 

зокрема, з проведенням дослідження щодо можливості організації кругового 

руху на перехресті вулиць Абаканська та Європейська. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив на важливості отримання 

фахового висновку, для того щоб зробити остаточний вибір: або ми 

встановлюємо світлофорний комплекс вартістю понад півмільйона гривень, або 

облаштовуємо кругове перехрестя з круговим рухом, якщо є така можливість і 

якщо на це погоджуються депутати. 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, коли будуть 

встановлені „лежачі поліцейські“ біля магазину „Хвилинка“ по 

вул.Європейська та по вул.Полтавська. 

 Варава М.В., доповідач, який відповів, що „лежачі поліцейські“ біля 

магазину „Хвилинка“ будуть встановлені сьогодні до кінця дня, та вказав, де 

будуть встановлені „лежачі поліцейські“ по вул.Полтавська.  

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

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

запитав, в які терміни біля „лежачих поліцейських“ будуть встановлені 

відповідні дорожні знаки. 

 Бих В.І., головний бухгалтер комунального підприємства „Каштан“, яка 

відповіла, що частину знаків закуплено, на іншу виписано рахунки. На 

сьогоднішній сесії приймається рішення щодо внесення змін до Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік, після чого підприємство проплачує рахунки, придбає 

знаки і встановлює їх. Цю роботу планується виконати протягом двох тижнів. 

 Бурий М.С., депутат міської ради, який запитав, чи буде заборонено або 

обмежено рух транспорту по вул.Європейска, на відрізку від школи 

естетичного виховання до пам’ятника Ремеслу. 

Варава М.В., доповідач, який відповів, що це питання буде розглянуто на 

засіданні комісії з безпеки дорожнього руху і на підставі її рекомендацій 

виконавчий комітет міської ради прийме відповідне рішення. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Під час обговорення депутат Шаповал Д.Г. залишив залу засідань і до 

кінця сесії не брав участі в голосуванні. 

 

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. (Рішення № 159 

додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін до Програми розвитку 

вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2019 роки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 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. (Рішення № 160 додається). 

 

14. 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“ –  19 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, що додається. (Рішення № 161 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у літній період 

2018 року. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму організації рятування людей на водних об’єктах 

міста Пирятин у літній період 2018 року, що додається. (Рішення № 162 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми 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. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення другого пленарного засідання тридцять 

сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня       

2018 року № 127 „Про затвердження Програми 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“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 163 

додається). 

 

 



17. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Програми 

утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.  (Рішення 

№ 164 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 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 2018 року № 335 „Про 

затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 165 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про затвердження Програми 

„Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною районною 

лікарнею на 2018 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 



Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“. (Рішення № 166 

додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про створення інклюзивно-ресурсного центру відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити інклюзивно-ресурсний центр відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради. (Рішення № 167 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 342 „Про затвердження 

структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату міської ради та її 

виконавчих органів, витрат на їх утримання на 2018 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Йощенко В.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

запропонував ввести до структури виконкому міської ради посаду головного 

спеціаліста з питань захисту прав дітей. 

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

виконкому міської ради, яка зазначила, що це дуже слушна пропозиція, 

оскільки відповідно до чинного законодавства повноваження щодо захисту 

прав дітей передано об’єднаним громадам. 

Рябоконь О.П., міський голова, який підтримав пропозицію, зазначивши, 

що, в разі її прийняття, виконком міської ради оголосить конкурс на заміщення 

вакантної посади, за результатами конкурсного відбору буде прийнято фахівця. 

За цей період  буде напрацьовано пропозиції щодо реорганізації Пирятинського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і утворення в 

структурі виконавчого комітету комплексного відділу, який би здійснював 

управління в соціальній сфері. Після ухвалення рішення щодо утворення такого 

відділу спеціаліст з питань захисту прав людини ввійде до його складу. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу.  

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

наданих пропозицій. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до структури апарату виконавчого комітету міської ради. 

(Рішення № 168 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Йощенко В.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

запропонував поставити даний проект рішення на голосування. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 169 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Положення про фонд охорони 

навколишнього природного середовища Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів із фонду охорони навколишнього природного 

середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Зазначила, що фонд є складовою частиною бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади, формується за рахунок надходжень екологічного 

податку до бюджету міської об’єднаної територіальної громади та грошових 

стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 



навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої 

діяльності. На даний час фонд складає 542 800 грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував доручити заступнику 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В., 

відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради та постійній 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи напрацювати пропозиції щодо ефективного використання коштів 

фонду, подати їх на розгляд комісій та сесії міської ради. 
 

Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням 

наданих пропозицій. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади     

(додаток 1). 

2. Затвердити Порядок планування та фінансування природоохоронних 

заходів із фонду охорони навколишнього природного середовища Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади (додаток 2). (Рішення № 170 

додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на демонтаж 

аварійних житлових будинків, що перебувають у власності Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Демонтувати житлові будинки з господарськими будівлями та спорудами, 

що розташовані за адресами: вул.Суворова, 33; вул.Київська, 131; вул.Цибаня, 

8, м.Пирятин Полтавської області, та перебувають в комунальній власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, які за висновками комунального підприємства „Лубенське 

міжрайонне бюро технічної інвентаризації“ є аварійними та не придатними для 

проживання. (Рішення № 171 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу водопровідної 

мережі в с.Заріччя Пирятинського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 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“ (ДубровМ.Я.) водопровідну мережу в с.Заріччя Пирятинського 

району Полтавської області. (Рішення № 172 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про надання попередньої згоди на прийняття майна у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Зазначив, що для вирішення цього питання Пирятинська міська рада тривалий 

час направляла звернення в різні інстанції. Після того, як відповідне звернення 

було направлено Прем’єр-міністрові України, Фонд державного майна України 

надав роз’яснення, що передача майна з державної у комунальну власність 

регулюється відповідним Законом України „Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності“. Серед переліку документів, необхідних 

для здійснення передачі майна, зазначено рішення органу місцевого 

самоврядування щодо попередньої згоди на прийняття цього майна. Відтак на 

розгляд сесії виноситься проект рішення про надання попередньої згоди на 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади двох теплогенераторних, розташованих за адресами: 

вул.Коцюбинського, 33А та 35А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що, на думку фахівців 

міської ради, теплогенераторні були незаконно передані з державної власності 

у власність приватного суб’єкта господарювання, який на даний час здійснює 



опалення ДНЗ „Ромашка“ та житлового будинку № 33 по вул.Коцюбинського. 

Тільки прийнявши теплогенераторні у комунальну власність об’єднаної 

громади, міська рада отримає можливість вирішити питання, яким чином 

зробити опалення зазначених об’єктів більш ефективним та менш витратним.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати попередню згоду на прийняття з державної власності (держава в 

особі Міністерства інфраструктури України) у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в особі Пирятинської 

міської ради майна: 

нежитлової будівлі (теплогенераторної), реєстраційний номер майна 

31488058, розташованого за адресою: Полтавська область, Пирятинський 

район, м.Пирятин, вул.Коцюбинського, 33А;  

нежилого приміщення (теплогенераторної), реєстраційний номер майна 

31488160, розташованого за адресою: Полтавська область, Пирятинський 

район, м.Пирятин, вул.Коцюбинського, 35А. (Рішення № 173 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на списання 

з балансового обліку виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

основних засобів. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансового обліку ДНЗ „Ромашка“ основних засобів, не придатних 

для подальшої експлуатації. (Рішення № 132 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження порядку та граничних норм витрат на 

забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити:  

1.1. Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади учасників спортивних 

заходів (додаток 1); 

1.2. Граничні норми витрат на харчування учасників спортивних заходів 

(додаток 2). (Рішення № 175 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Положення 

про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом 

Пирятинської міської ради у системі електронних державних закупівель. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської ради у системі 

електронних державних закупівель, затвердженого рішенням дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 липня 2016 року № 180, 

виклавши пункт 1.3.3. розділу 1 „Загальні положення“ в такій редакції: 

„1.3.3. Замовник – виконавчий комітет Пирятинської міської ради, 

комунальні підприємства, установи та організації Пирятинської міської ради, 

одержувачі коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади та 

розпорядники бюджетних коштів третього ступеня.“. (Рішення № 176 

додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, який проінформувала про затвердження Положення про управління 

економіки виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про управління економіки виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, що додається. (Рішення № 177 додається). 

 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n253


31. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Положення про відділ освіти, молоді 

та спорту.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради, затвердивши його в новій редакції. (Рішення № 178 

додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в 

міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 179 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 180 додається). 

 

34. 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: 

1) Яремичу В.О., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

2) Погорілку С.В., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***;  

3) Наумовій У.П., на земельну ділянку розташовану за адресою: ***; 

4) Шевелі Т.М., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

5) Черевко Н.І., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

6) Олійник Ю.В., на земельну, розташовану за адресою: ***; 

7) Ковалю В.Ф., на земельну, розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 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 Яремичу В.О., 

Погорілку С.В., Наумовій У.П., Шевелі Т.М., Черевко Н.І., Олійник Ю.В., 

Ковалю В.Ф. та передати зазначені земельні ділянки безоплатно у приватну 

власність. (Рішення № 181 додається). 

 

35. 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) Дорошенко В.М., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

2) Трощенко Т.Я., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

3) Батраку В.О., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

4) Зігорі О.М., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

5) Зігорі О.М., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

6) Порядинському О.С., на земельну ділянку , розташовану за адресою: 

***; 

7) Лещенку А.М., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

8) Любарець О.І., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***; 

9) Ярмоленку В.М., на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам Дорошенко В.М., Трощенко Т.Я., Батраку В.О.,     



Зігорі О.М., Порядинському О.С., Лещенку А.М., Любарець О.І.,        

Ярмоленку В.М. (Рішення № 182 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору 

сервітуту земельної ділянки з ФОП Бондаренко В.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір сервітуту земельної ділянки площею 0,0021 га, 

розташованої за адресою: ***, укладений з ФОП Бондаренко В.В. 15 грудня 

2014 року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 183 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки, розташованої по 

вул.Європейська, в м.Пирятин Полтавської області (в районі автостанції). 

Зазначив, що мова йде про земельну ділянку, яка прилягає до торговельного 

об’єкта Якименко А.І. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Пирятинській міській раді технічну документацію щодо 

інвентаризації земельної ділянки, розташованої по вул.Європейська (в районі 

автостанції), в м.Пирятин Полтавської області, яка відноситься до земель 

загального користування. (Рішення № 184 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Якименко А.І. на заключення договору сервітуту земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що від депутата 

міської ради Якименка А.В. надійшла заява, у якій він зазначив, що має 

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

голосуванні. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6_%20%D0%91%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6_%20%D0%91%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/52_%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/52_%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/52_%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%86%D0%9D%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/36_%20%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%A3%D0%A2(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/36_%20%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%A3%D0%A2(1).pdf


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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. не брав участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Якименко А.І. на заключення договору сервітуту 

земельної ділянки, розташованої по вул.Європейська (в районі автостанції) в 

м.Пирятин Полтавської області, яка відноситься до земель загального 

користування, для проходу пішоходів та проїзду транспортних засобів 

терміном на 1 рік. (Рішення № 185 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Середі Н.О. на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл гр. Середі Н.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,60 га, розташованої за адресою: ***, 

для ведення особистого селянського господарства. 

2. Надати дозвіл гр. Середі Н.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,20 га, розташованої за адресою: ***, 

для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 186 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу гр.Цюрі І.О. 

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 гр. Цюрі І.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 1,80 га, розташованої за адресою: ***, 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/43_%20%D0%A6%D0%AE%D0%A0%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/43_%20%D0%A6%D0%AE%D0%A0%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/43_%20%D0%A6%D0%AE%D0%A0%D0%90%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 187 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Бойку А.В. на заключення договору оренди земельної ділянки 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. та начальнику 

відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради      

Стаднику Є.В. вказати заявнику на необхідність прокладання труб та 

забезпечення водовідведення біля об’єкта при облаштуванні прилеглої 

території. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр. Бойку А.В. на заключення договору оренди земельної 

ділянки, розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування 

будівлі торгівлі строком на 5 років. (Рішення № 188 додається). 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Кучерявій Н.М. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр. Кучерявій Н.М. на заключення договору оренди 

земельної ділянки, розташованої за адресою: ***, для будівництва та 

обслуговування будівлі торгівлі строком на 5 років. (Рішення № 189 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Півоваровій В.П. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Півоваровій В.П. на заключення договору оренди 

земельної ділянки, розташованої за адресою: ***, для будівництва та 

обслуговування будівлі торгівлі строком на 5 років. (Рішення № 190 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Гусаку О.М. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в 

оренду. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Щур Т.Г. прибула на засідання сесії та брала участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр. Гусаку О.М. технічну документацію із землеустрою щодо 

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

розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. (Рішення № 191 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Бондарь К.І. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального 

гаража.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр. Бондарь К.І. технічну документацію із землеустрою щодо 

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

розташованої за адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 192 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Ліман Л.М. 



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр. Ліман Л.М. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: ***, для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 193 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Максімовій Л.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Максімовій Л.М. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. (Рішення 

№ 194 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ТОВ 

„Екопрод Груп“ на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 

72В, м.Пирятин, яка підлягає зміні цільового призначення 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Екопрод Груп“ 

(Редько П.І.) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,3048 га (кадастровий номер 5323810100:50:001:0016), 

розташованої за адресою: вул.Цибаня, 72В, м.Пирятин Полтавської області, яка 



підлягає зміні цільового призначення із земель для роздрібної торгівлі та 

комерційних послуг на землі для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. (Рішення № 195 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження ПрАТ „ВНП 

„Укрзооветпромпостач“ технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі земельної ділянки в оренду.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити приватному акціонерному товариству „Виробничо-наукове 

підприємство „Укрзооветпромпостач“ технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 32, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

2. Доручити начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стаднику Є.В. укласти з ПрАТ „ВНП 

„Укрзооветпромпостач“ договір оренди земельної ділянки комунальної 

власності, розташованої за адресою: вул. Ярмаркова, 32, м.Пирятин 

Полтавської області. (Рішення № 196 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Науменку О.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки за адресою: вул. Абаканська, 61, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Науменку О.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки приватної власності, розташованої 

за адресою: ***, на дві земельні ділянки площею 0,0537 га та 0,0170 га. 

(Рішення № 197 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 



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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу гр.Кучі В.М. 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності за адресою: майдан Незалежності, 2, м.Пирятин, яка 

підлягає зміні цільового призначення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кучі В.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1711 га, розташованої за адресою: ***, 

яка підлягає зміні цільового призначення із земель для обслуговування 

нежитлової будівлі на землі для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. (Рішення № 198 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Щегельській О.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Щегельській О.М. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою:***, для 

будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 199 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській районній раді на розробку проекту землеустрою. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській районній раді на розробку проекту 

землеустрою шодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 3,4 га, 

розташованої за адресою: вул. Аврущенка, 2, м. Пирятин Полтавської області, 



для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

закладів соціального обслуговування. (Рішення № 200 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, заступник голови постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, який сказав, що профільна комісія рекомендує змінити цільове 

призначення даної земельної ділянки з земель для ведення особистого 

селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування об’єктів, 

які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку; після зміни цільового призначення 

виставити земельну ділянку на аукціон з метою передачі її в оренду. Відтак 

пропонується зняти дане питання з розгляду для доопрацювання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

щодо зняття даного питання з розгляду для доопрацювання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Клименко Ю.В. тимчасово залишив залу засідань і не брав 

участі в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності, розташованої за адресою: вул.Соборна, 25, м.Пирятин, та 

заключення договору оренди. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Повшедній О.П. та Сварковській М.В. технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності, розташованої за адресою: ***, на три земельні ділянки площами: 

0,0106 га, 0,0142 га та 0,932 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. (Рішення № 201 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, розташованої на майдані Незалежності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який, на підставі поданої заяви, оголосив 

про наявність конфлікту інтересів у депутата Крицького М.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Крицький М.В. і Клименко Ю.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,0170 га, розташованої на Майдані Незалежності, на дві 

земельні ділянки площею 0,0105 га та 0,0065 га. (Рішення № 202 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Деляченку В.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр. Деляченку В.І. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, розташованої за адресою:***, для будівництва 



індивідуальних гаражів, з метою подальшого заключення договору оренди. 

(Рішення № 203 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який проінформував про 

можливе закриття територіального сервісного центру № 5347 регіонального 

сервісного центру МВС у Полтавській області, запропонував підготувати 

депутатський запит щодо подальшого функціонування територіального 

сервісного центру № 5347 в м.Пирятин та направити його до головного 

сервісного центру МВС України та регіонального сервісного центру МВС в 

Полтавській області. 

Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував направити цей запит 

до Полтавської обласної державної адміністрації, а також пропонувати 

депутатам Полтавської обласної ради, обраним від міста, оприлюднити його на 

сесії Полтавської обласної ради. Для підготовки тексту депутатського запиту 

утворити робочу групу, включивши до її складу депутатів міської ради 

Жайворонка О.Л., Хоменка О.В. та Кривобока В.І. 

Хоменка О.В., депутата міської ради, який запропонував включити до 

складу робочої групи Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу 

виконкому міської ради. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка запропонувала включити до 

складу робочої групи Колінько О.В., виконувача обов’язків головного 

спеціаліста з інформаційної діяльності загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

голосуванні, депутат Щур Т.Г. не брала участі в голосуванні. 

 

58. СЛУХАЛИ в „Різному“ (продовження): 

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

надання допомоги жителям вул.Січових Стрільців в облаштуванні дитячого 

майданчика. 

Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував депутатові      

Дуброву М.Я., закріпленому за цим виборчим округом, разом з фахівцями 

міської ради зустрітися з головою квартального комітету та жителями вулиці, 

визначити потреби, напрацювати пропозиції та винести їх на розгляд 

профільної комісії. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка запросила присутніх взяти участь 

у навчанні для депутатів місцевих рад ОТГ, яке відбудеться 08 червня, з 10:00 

до 13:00, в Центрі громадського діалогу. Зазначила, що навчання проводить 

Асоціація міст України в рамках проекту „Партисипативна демократія та 



обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні“, фінансованого МЗС 

Норвегії. 

Рябоконя О.П., міського голову, який повідомив, що навчання буде 

проводити Дудка І.А., яка раніше працювала керуючим справами Полтавської 

обласної ради. Досвідчений фахівець з питань організаційної роботи ради, чий 

досвід, безперечно, буде корисним для депутатів, членів виконавчого комітету 

та фахівців Пирятинської міської ради. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив тридцять дев’яту 

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


