
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання сорок другої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

23 серпня 2018 року № 49 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 16 депутатів 

 

Відсутні: Гудзь В.І. 

 Дубров М.Я. 

 Клепач В.М.  

  Крицький М.В. 

 Клименко Ю.В. 

 Куча О.Є. 

 Михайлюк О.В. 

 Пишненко М.Ф. 

 Томко С.Я. 

 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, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат              

Мірошніченко А.О.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – 

Горбачов О.В., Драло І.Г. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Скочко О.М. та Шаповал Д.Г. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий проінформував, що на розгляд пленарного засідання сорок 

другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься                                

43 питання. Вони були оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 07, 20, 21 та   

22 серпня. Таким чином, сформовано проект порядку денного, який налічує                           

43 питання та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

1. Про внесення змін до Стратегії розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017- 2020 роки 

2. Про затвердження Плану місцевого економічного розвитку на                              

2018- 2020 роки 

3. Про затвердження Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018- 2020 роки 

4. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки інформаційних 

технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік 

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

громади на 2018 рік 

6. Про внесення змін та доповнень до рішення сорок першої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 липня 2018 року                   

№ 241 „Про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам“ 

7. Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними 

органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

8. Про схвалення проекту „Поліпшення якості муніципальних послуг 

позашкільної освіти у сфері розвитку фізичної культури і спорту на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в контексті створення 

сучасного спортивно-інноваційно-розвивального простору школи 

європейського успіху на базі Опорного закладу Пирятинський ліцей – 

тренувальний центр спортивної майстерності“ 



9. Про затвердження Положення про загальний відділ та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради 

10. Про внесення змін до Положення про відділ управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

11. Про внесення змін та доповнень до Положення про стипендії міської 

ради обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

12. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

13. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

14. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

15. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

16. Про затвердження гр.Лук’янову В.А. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

17. Про затвердження гр.Мазурику С.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

18. Про затвердження гр.Тхорєвій Т.С. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

19. Про затвердження гр.Тристану О.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

20. Про затвердження гр.Фесечко С.О. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

21. Про надання дозволу гр.Докторенко О.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

22. Про надання дозволу гр.Докторенку О.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

23. Про надання дозволу гр.Запорожець Л.В. 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.Продану В.В. 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.Ярмоленку В.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

26. Про надання дозволу гр.Алещенко Є.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

27. Про надання дозволу ФОП Кусюмовій Ю.В. на заключення договору 

оренди земельної ділянки  

28. Про скасування рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 08 серпня 2017 року № 222 „Про заключення 

договору оренди земельної ділянки з ТДВ „Полтаваавтотранс“  

29. Про заключення договору оренди земельної ділянки з                                               

ТОВ „Полтаваавтотранс“  

30. Про заключення договору оренди з ПрАТ „Київстар“  

31. Про надання дозволу гр.Калдіну І.М. та ТОВ „М’ЯСНИЙ РЯД“ на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

32. Про припинення договору оренди земельної ділянки з                        

гр.Пономаренком О.Г. 

33. Про заключення договору оренди земельної ділянки  з                                              

ТОВ “Б.О.С. - ВІКТОРІЯ - АГРО“  

34. Про внесення змін до рішення сорокової сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 26 червня 2018 року № 222 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“ 

35. Про надання дозволу гр.Бибику О.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

36. Про надання дозволу гр.Ковтун Н.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

37. Про надання дозволу гр.Лисенку А.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

38. Про надання дозволу гр.Кравченко І.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

39. Про затвердження Пирятинській міській раді технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки, розташованої за адресою: Майдан 

Незалежності, 7В, м.Пирятин  



40. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку 

технічної документації щодо об’єднання земельних ділянок комунальної 

власності 

41. Про надання дозволу гр.Тимченку В.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

42. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради народних депутатів від 08.04.1997 № 198 „Про приватизацію 

земельних ділянок громадянам міської ради“ 

43. Про надання Пирятинській міській раді дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

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

44. Різне 

 

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

порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував питання № 12 порядку денного 

„Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в 

міжсесійний період“ розглянути перед питанням № 5 „Про внесення змін до 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“, мотивуючи 

це тим, що рішення, які приймаються виконкомом міської ради, суперечать 

рекомендаціям постійних комісій. Для пояснення навів такий приклад: 

постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг рекомендувала встановити 

ширину дорожнього покриття на вулицях, де відбувається висипка та 

грейдерування, 4,5 метри, тоді як згідно з рішенням виконавчого комітету на 

пров.Косий, вул.Спартака, вул.Гоголя, вул.Пушкіна ширина дорожнього 

покриття становить 4 метри. Те саме стосується встановлення світлофору на 

перехресті вулиць Європейська – Абаканська. Взявши за основу рішення 

виконавчого комітету, міська рада замовила виготовлення передпроектної 

пропозиції щодо облаштування кругового руху на перехресті, не взявши до 

уваги рекомендації профільної комісії щодо встановлення світлофору. В 

результаті проектом рішення „Про внесення змін до бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ (питання № 5 порядку денного) 

пропонується частково зняти кошти з Програми розвитку дорожнього руху та 



його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2017-2019 роки, які передбачалися на придбання та встановлення світлофору. 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка нагадала присутнім, що на одному 

із попередніх пленарних засідань міської ради, в ході обговорення питання 

щодо встановлення світлофора на перехресті вулиць Абаканська-Європейська 

було вирішено зарезервувати кошти, заплановані Програмою розвитку 

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки на реалізацію цього заходу, та 

замовити передпроектні пропозиції щодо облаштування кругового руху на 

цьому перехресті. Отримавши висновки проектної організації, повернутися до 

розгляду цього питання і разом з виконавчим комітетом остаточно 

визначитися, чому надати перевагу: встановити світлофор чи організувати 

круговий рух. 

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

міської ради, який проінформував, що відповідно до цього рішення був 

запрошений проектант і йому були надані вихідні дані для виготовлення 

передпроектної пропозиції щодо облаштування кругового руху на перехресті 

вулиць Європейська-Абаканська. Пояснив, що передпроектна пропозиція 

міститиме картографічний матеріал з технічним рішенням та локальний 

кошторис вартості робіт. Вартість передпроектної пропозиції становитиме     

7,0 тис. грн. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував всі рішення, прийняті виконавчим комітетом у міжсесійний 

період, затверджувати на сесії міської ради. 

Рябоконь О.П., міський голова, який повідомив, що у міжсесійний період 

було проведено сім засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 

вісімдесят шість рішень. Запитав, яким чином на сесії міської ради розглядати 

усі ці рішення, якщо законодавством така вимога не передбачена і, відповідно, 

не визначена процедура розгляду. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка проінформувала присутніх, що 

відповідно до законодавства на пленарних засіданнях міської ради 

затверджуються тільки ті рішення виконавчого комітету та розпорядження 

міського голови, які стосуються діяльності ради, зокрема, розпорядження 

міського голови про скликання сесій, та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади, а саме: надання матеріальної допомоги на 

лікування хворим громадянам, на поховання непрацюючим жителям громади, 

які не досягли пенсійного віку, виплати стипендій міської ради обдарованим 

дітям міської об’єднаної територіальної громади тощо. Крім того, відповідно 

до Закону України „Про доступ до публічної інформації“, всі розпорядження 

міського голови та рішення виконкому міської ради після їх підписання 

оприлюднюються на офіційному сайті міської ради у розділі „Документи“. 

Якщо у депутата виникають питання щодо прийнятих рішень чи розпоряджень, 

він має право ініціювати їх розгляд на засіданнях постійних комісій. А 



пленарне засідання – це вже підсумок тієї роботи, яка проводилася постійними 

комісіями в сесійний перід. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який порушив питання щодо невиконання одного із 

заходів Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік, а саме: капітального ремонту Меморіалу 

Слави, де планувалося зробити мощення бруківкою. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що у кожному рішенні 

визначаються відповідальний виконавець та постійна комісія міської ради, на 

яку покладено контроль за виконанням цього рішення. Відтак питання 

стосовно виконання рішень міської ради мають розглядатися на засіданнях 

профільних постійних комісій у міжсесійний період, а не на пленарному 

засіданні міської ради. Запропонував головам постійних комісій міської ради 

включити такі питання до плану роботи постійних комісій, запросити на 

засідання відповідальних виконавців, заслухати інформацію щодо виконання 

того чи іншого заходу чи рішення в цілому, прийняти відповідні рекомендації. 

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

міської ради, який зазначив, що відповідно до рекомендацій постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг він підготував інформацію щодо 

організації безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Європейська – 

Абаканська в м.Пирятин та мощення бруківкою території Меморіалу Слави. 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради інформування з 

питань, не внесених до порядку денного сесії, відбувається у „Різному“, а не на 

початку пленарного засідання. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який порушив питання щодо розробки та 

затвердження Статуту Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

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

виконкому міської ради, який проінформував, що юридичним відділом 

розробляється проект Статуту, ця робота затримується у зв’язку з тим, що 

начальник відділу Соловйов Р.Ю. був призваний на військову службу. Далі 

розроблений проект буде подано експертам шведсько-українського проекту 

„Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні“, які погодилися 

ознайомитися з ним і надати зауваження та пропозиції. Експерти проекту є 

викладачами Києво-Могилянської академії, один з них, крім того, в минулому 

очолював секретаріат Комітету Внрховної Ради України з питань правової 

політики та правосуддя. 

 Горбачов О.В., депутат міської ради, який запропонував перейти до 

розгляду питань порядку денного, а всі інші питання розглянути в „Різному“, 

відповідно до Регламенту ради. 

 Хоменко О.В., депутат міської ради, який сказав, що отримав роз’яснення 



з тих питань, які його цікавили, і тому знімає свою пропозиції стосовно 

внесення змін до порядку розгляду питань порядку денного. 

 

 Депутат Войпанюк В.К. покинув залу засідань та до кінця засідання не 

брав участі в голосуванні. 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., поставив на голосування 

пропозицію затвердити порядок денний сорок другої сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сорок другої сесії 

міської ради, який налічує 43 питання 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 без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 26 червня 

по 23 серпня 2018 року (інформація додається) та дав доручення секретарю 

міської ради Чайці Т.Г. розмістити цю інформацію на сайті міської ради. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Стратегії розвитку 

Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади на 2017- 2020 роки. 

Запропонувала включити до Стратегії три напрями діяльності, які актуальні на 

даний час: підвищення рівня згуртованості, забезпечення надання якісних 

адмінпослуг, впровадження е-врядування. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити зміни до Стратегії розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки (далі – Стратегія), затвердженої 

рішенням дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 23 грудня 2016 року № 313, у редакції, що додається. (Рішення № 246 

додається). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Плану місцевого економічного 

розвитку на 2018-2020 роки. Повідомила, що в даному документі основна 

увага приділяється розвитку приватного підприємництва. План буде подано 

на розгляд Міжнародного банку реконструкції та розвитку і, у разі схвалення, 

може бути профінансований на суму до 600 000 Євро. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити План місцевого економічного розвитку на 2018-2020 роки 

(далі - План), що додається. (Рішення № 247 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Затвердити Комплексну програму розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки (додаток 1). 

 2. Затвердити Положення про проведення щорічного міського конкурсу 

„Кращий підприємець Пирятинської ОТГ“ (додаток 2). 

 3. Затвердити Положення про організацію та проведення Конкурсу 

міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (додаток 3). (Рішення № 248 



додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської 

міської ради на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 1 рішення першого пленарного засідання 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

28 лютого 2018 року № 79 „Про затвердження Програми розвитку та 

підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції, що додається. (Рішення № 249 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  15 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. (Рішення № 250 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення сорок першої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 липня                

2018 року № 241 „Про передачу медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Викласти пункт 1 рішення сорок першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 липня 2018 року № 241 

„Про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“ 

в такій редакції: 

„1. Передати медичну субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади до районного бюджету 

Пирятинського району на утримання (оплата поточних видатків, крім видатків 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) працівників комунального 

підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради, що працюють у закладах охорони здоров’я на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, виключно в 

обсязі, необхідному для надання послуг первинної медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у третьому кварталі 

2018 року в сумі 1 162,0 тис. грн. 

2. Викласти пункт 2 рішення сорок першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 липня 2018 року № 241 

„Про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“ 

в такій редакції: 

„2. У разі невикористання в повному обсязі коштів, визначених в пункті 

1 даного рішення, обсяг цільових коштів, не використаних станом на 01 жовтня 

2018 року комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, який уклав договір 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 

первинної медичної допомоги, повертається в бюджет Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади та може бути використаний для надання 

вторинної медичної допомоги населенню Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади з урахуванням цільового призначення медичної 

субвенції“. (Рішення № 251 додається).  

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про граничні суми витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних 

телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Затвердити  граничні суми витрат на придбання меблів та устаткування, 

а саме: 



1.1. Легковий автомобіль для керівника органу виконавчої влади-        

600 000,00; 

1.2. Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор „миша“), ноутбук – 23 000,00; 

1.3. Комплект меблів для службового кабінету керівника місцевого 

органу виконавчої влади, бюджетної установи та організації – 16000,00; 

1.4. Меблі для обладнання робочих місць працівників: 

стіл письмовий -2 500,00; 

крісло офісне – 2 500,00; 

стілець – 1 500,00; 

шафа для одягу – 2 400,00; 

шафа для паперів – 2 400,00; 

сейф – 5 000,00; 

стіл для комп’ютера – 2 500,00; 

теле- і  радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів – 25 000,00. 

(Рішення № 252 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про схвалення проекту 

„Поліпшення якості муніципальних послуг позашкільної освіти у сфері 

розвитку фізичної культури і спорту на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади в контексті створення сучасного спортивно-

інноваційно-розвивального простору школи європейського успіху на базі 

Опорного закладу Пирятинський ліцей – тренувальний центр спортивної 

майстерності“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити проект „Поліпшення якості муніципальних послуг 

позашкільної освіти у сфері розвитку фізичної культури і спорту на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в контексті створення 

сучасного спортивно-інноваційно-розвивального простору школи 

європейського успіху на базі Опорного закладу Пирятинський ліцей – 

тренувальний центр спортивної майстерності“ та, в разі здобуття перемоги в 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської 

області, передбачити у бюджеті міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік кошти у сумі 680,0 тис. грн. для співфінансування даного проекту. 

(Рішення № 253 додається). 

 

 

 



9. СЛУХАЛИ: 

  Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

Положення про загальний відділ та інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про загальний відділ та інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету Пирятинської міської ради (далі - 

Положення), що додається. (Рішення № 254 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до Положення 

про відділ управління комунальною власністю виконкому міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про відділ управління комунальною власністю 

виконавчого комітету міської ради (далі - Положення), виклавши його в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 255 додається).  

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

Пирятинської міської ради, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 155 ,,Про 

затвердження Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, виклавши 

Положення в новій редакції, що додається. (Рішення № 256 додається). 



12. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 257 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 258 додається). 

 

14. 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).  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  15 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 Єні В.П., Коверді О.Г., 

Горбушовій Т.І., Баглаю М.М., Крипченку М.І., Ягунову В.А., Шокалу О.О., 

Тимченку В.О., Штепі Н.М., Теличко О.О., Батраку В.О., Сідоровій Н.М.,                       

Ленець Л.М., Шатравці Л.А., Алещенко Є.О., Шаповалу О.М., Шаповалу О.А. 

(Рішення № 259 додається). 

 

 



15. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  15 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 Вороні К.В., Дейнеці Г.Д., Павелку В.П., Семеній С.О., 

Семенію Г.І., Нечипоренку Г.П., Коваленко З.В., Петько Г.Г., Педяшу В.Г., 

Педяш Г.П., Бабак М.М. (Рішення № 260 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження     

гр.Лук’янову В.А. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр.Лук’янову В.А. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0032 га для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 261 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Мазурику С.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Мазурику С.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0032 га для будівництва індивідуального гаража. 



(Рішення № 262 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

гр.Тхорєвій Т.С. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Тхорєвій Т.С. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 263 

додається). 

 

19. СЛУХАЛИ 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Тристану О.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр.Тристану О.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2200 га для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 264 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження         

гр.Фесечко С.О. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Фесечко С.О. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2500 га для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 265 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Докторенко О.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Докторенко О.І. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 266 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Докторенку О.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“ –  15 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Докторенку О.П. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 267 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Запорожець Л.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Запорожець Л.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 268 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Продану В.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Продану В.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 269 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Ярмоленку В.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ярмоленку В.М. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 270 додається). 

 

 



26. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Алещенко Є.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Алещенко Є.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0600 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 271 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ФОП 

Кусюмовій Ю.В. на заключення договору оренди земельної ділянки.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Кусюмовій Ю.В. на 

заключення договору оренди земельної ділянки площею 0,0142 га, 

розташовану за адресою: вул.Соборна, 25/1, м.Пирятин Полтавської області, 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. 

(Рішення № 272 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про скасування рішення двадцять 

сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08 серпня      

2017 року № 222 „Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТДВ  

„Полтаваавтотранс“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визнати таким, що втратило чинність, рішення двадцять сьомої сесії 



Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08 серпня 2017 року № 222 

„Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТДВ 

„Полтаваавтотранс“. (Рішення № 273 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Полтаваавтотранс“.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю  

„Полтаваавтотранс“ (Бутко С.С.) договір оренди земельної ділянки площею                    

0,1825 га (кадастровий номер 5323810100:50:023:0047, цільове призначення: 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 

послуг та допоміжних операцій), розташованої за адресою: вул.Європейська, 

154, м.Пирятин Полтавської області, на суму 49283,21 грн (сорок дев’ять тисяч 

двісті вісімдесят три гривні 21 коп.), що складає 3% від нормативної грошової 

оцінки землі в цінах 2018 року, строком на 5 років. Сплату орендної плати 

проводити щомісячно в сумі 821,39 грн (вісімсот двадцять одна гривня            

39 коп.). (Рішення № 274 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

з ПрАТ „Київстар“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Заключити з приватним акціонерним товариством „Київстар“     

(Чернишов П.А.) договір оренди земельної ділянки площею 0,0200 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:013:0145, цільове призначення: для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій), розташованої за 

адресою: вул.Європейська, 96, м.Пирятин Полтавської області, на суму 

40156,00 грн. (сорок тисяч сто п’ятдесят шість гривень 00 коп.), що складає 

10% від нормативної грошової оцінки землі в цінах 2018 року, терміном на       

5 років. Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 669,27 грн 

(шістсот шістдесят дев’ять гривень 27 коп.). (Рішення № 275 додається). 

 



31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Калдіну І.М. та ТОВ „М’ЯСНИЙ РЯД“ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Калдіну І.М. та товариству з обмеженою 

відповідальністю „М’ЯСНИЙ РЯД“ (Сухов І.О.) на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,2533 га (кадастровий номер 

5323810100:50:001:0131, цільове призначення: для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості), розташованої за адресою: 

вул.Цибаня, 70А, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 276 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з гр. Пономаренком О.Г. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0025 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:023:0525), розташованої за адресою: 

вул.Європейська, 163Б, м.Пирятин Полтавської області, укладений з 

гр.Пономаренком О.Г. 17 березня 2017 року, в зв’язку з продажем металевої 

споруди (торговельний павільйон). (Рішення № 277 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки  з ТОВ „Б.О.С. - ВІКТОРІЯ - АГРО“.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „Б.О.С.- 

ВІКТОРІЯ-АГРО“ (Сирота С.М.) договір оренди земельної ділянки площею 

0,0025 га (кадастровий номер 5323810100:50:023:0525, цільове призначення: 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), розташованої за 

адресою: вул.Європейська, 163Б, м.Пирятин Полтавської області, на суму 

3357,55 грн (три тисячі триста п’ятдесят сім гривень 55 коп.), що складає 5% 

від нормативної грошової оцінки землі в цінах 2018 року, строком на 5 років. 

Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 55,96 грн (п’ятдесят п’ять 

гривень 96 коп.). (Рішення № 278 додається).  

  

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сорокової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26 червня 

2018 року № 222 „Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 26 червня 2018 року № 222 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“, виклавши пункт 3 цього рішення у 

новій редакції та доповнивши рішення пунктом 4. (Рішення № 279 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Бибику О.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бибику О.Г. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0026 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 280 додається). 

 



36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Ковтун Н.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Ковтун Н.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 281 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Лисенку А.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Лисенку А.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0048 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 282 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Кравченко І.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Кравченко І.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0036 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 283 додається). 



39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

міській раді технічної документації щодо поділу земельної ділянки, 

розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 7В, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Пирятинській міській раді технічну документацію щодо 

поділу земельної ділянки, розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 7В, 

м.Пирятин Полтавської області, площею 0,0170 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0312), на дві земельні ділянки площею 0,0112 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:008:0322) та 0,0058 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0323), для будівництва та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування. (Рішення № 284 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ : 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку технічної документації щодо 

об’єднання земельних ділянок комунальної власності. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку технічної 

документації щодо об’єднання земельних ділянок площею 0,0058 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:008:0323) та площею 0,1597 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:008:0311), розташованих за адресою: 

Майдан Незалежності, 7В, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 285 

додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Тимченку В.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки площею 0,0450 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 286 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради народних депутатів від 

08.04.1997 № 198 „Про приватизацію земельних ділянок громадянам міської 

ради“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Скасувати пункт 12 рішення виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради народних депутатів від 08.04.1997 № 198 „Про приватизацію земельних 

ділянок громадянам міської ради“. (Рішення № 287 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання Пирятинській 

міській раді дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Урожайна, 17, 

м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати Пирятинській міській раді дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,8242 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:014:0035), розташованої за адресою: 

вул.Урожайна, 17, м.Пирятин Полтавської області, на 11 земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд. (Рішення № 288 додається). 

 

 



44. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Хоменка О.В., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який проінформував, що 16 серпня, о 22:30, жителька 

м.Пирятин, яка рухалася на велосипеді по вул.Урожайна, потрапила у яму на 

проїжджій частині та отримала травми. На місце пригоди виїжджала поліція, 

яка зафіксувала цей факт. Запропонував директору комунального підприємства 

„Каштан“, на балансі якого перебувають дороги міста, пояснити, чому не 

відремонтована дорога на вул.Урожайна. 

 Скочка В.І., директора КП „Каштан“, який сказав, що ремонт вулиці 

Урожайна раніше проводився підприємством „Пирятинський комбікормовий 

завод“, оскільки саме його транспорт руйнує дорожнє покриття. 

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

міської ради, який пояснив, що затримка ремонту дорожнього покриття по 

вул.Урожайна відбулася по причині зміни керівника підприємства. Днями 

міський голова Рябоконь О.П. мав розмову з новим керівником ТОВ 

„Пирятинський комбікормовий завод“, в результаті чого було досягнуто 

домовленості, що підприємство відремонтує вулиці Урожайну та Завокзальну. 

 Бурого М.С., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

продовження висипки та грейдерування вулиць міста, встановлення лежачих 

поліцейських по вул.Європейська, біля Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4, та визначення терміну розбирання колишньої молочної 

кухні. 

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

міської ради, який проінформував, що до кінця серпня будуть встановлені  

лежачі поліцейські по вул.Європейська, біля Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, та по вул.Гагаріна, біля Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. 

 Скочка В.І., директора КП „Каштан“, який повідомив, що до 01 вересня 

триватиме вже вдруге оголошений тендер на закупівлю щебеню. Якщо до 

цього часу не надійдуть пропозиції від учасників торгів, комунальне 

підприємство матиме право закупити щебінь за найнижчою ціною, яку 

запропонують місцеві постачальники. Також запевнив, що до кінця 2018 року 

всі заплановані до знесення аварійні приміщення, в тому числі будівля 

колишньої молочної кухні, будуть розібрані. 

 Горбачова О.В., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту, який порушив питання щодо впорядкування узбіччя вул.Пушкіна, що 

веде на о.Масальський і примикає до вул.Водостічна. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який повідомив, що вздовж вулиці 

Пушкіна планується облаштувати водовідвідну канаву, почистити замулену 

трубу та прокопати траншею для відведення дощової і талої води до болота, а 

також обмежити швидкість руху шляхом встановлення лежачих поліцейських. 

 Щур Т.Г., депутата міської ради, яка порушила питання щодо знищення 

амброзії. 



 Скочка В.І., директора КП „Каштан“, який повідомив, що для боротьби з 

амброзією був придбаний і вже випробуваний препарат „Бішофіт“. Препарат 

ефективний, оскільки внаслідок його дії на рослину гине її коренева система. 

Однак через хворобу робітника, який займався обприскуванням амброзії, 

заплановано максимально викосити рослини косаркою та бензокосами, а вже 

потім провести обприскування. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який зазначив, що боротьба з 

карантинними рослинами – це справа не тільки комунального підприємства 

„Каштан“, а й усіх власників та орендарів земельних ділянок, а також 

підприємств, за якими закріплені земельні ділянки. Уповноважені особи 

повинні проводити моніторинг ситуації, складати акти та притягувати осіб, які 

ігнорують ці вимоги, до адміністративної відповідальності. 

 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


