
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок сьомої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

31 січня 2019 року № 54 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 22 депутати 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Мірошніченко А.О. 

 Скочко О.М. 

 Солонський О.М. 

  

 На сесію запрошені та присутні: депутат Полтавської обласної ради 

Близнюк І.Ф., члени виконавчого комітету міської ради, заступники міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради, керуючий справами 

виконкому міської ради, старости, начальники відділів та спеціалісти апарату 

міської ради, керівники підприємств, установ та організацій – одержувачів 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, голови 

квартальних комітетів, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 

 

 Головувала на сесії секретар міської ради Чайка Т.Г. 

 

 Для ведення сесії головуючим запропоновано обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Шаповал Д.Г.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І., Драло І.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Депутат Клименко Ю.В. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Кривобок В.І., Клепач В.М., Томко С.Я. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г., проінформувала, що на 

розгляд сорок сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 80 питань. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної 

громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили, 

починаючи з 21 січня. За кілька хвилин до початку пленарного засідання 

завершила роботу постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва. А всього відбулося 

дев’ять засідань постійних комісій. Одне з питань порядку денного, а саме: 

„Про внесення змін до Програми благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік“ профільна комісія не підтримала, 

запропонувавши винести його на розгляд сесії. Відповідно до пункту 7.16 

статті 7 „Формування порядку денного сесії“ Регламенту Пирятинської міської 

ради сьомого скликання, який гласить: „Якщо постійна комісія відхилила 

проект рішення, а суб’єкт подання цього рішення наполягає на включенні його 

до порядку денного пленарного засідання Ради, то такий проект рішення 

включається до порядку денного, а комісії надається право співдоповіді для 

обгрунтування свого рішення“, це питання включено до проекту порядку 

денного сесії. Таким чином, був сформований проект порядку денного, який 

налічує 80 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною 

районною лікарнею на 2018 рік“ 

2. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

3. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку екстреної  медичної  допомоги на 

території Пирятинської міської  об’єднаної територіальної  громади на 2018-

2019 роки 

4. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів  



Програми ,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції на 2018 рік“ 

5. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році 

6. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

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

7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми соціального захисту населення за 2018 рік 

8. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів  

Програми соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, на 2018 рік 

9. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми зайнятості населення  на 2018 рік 

10. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Шкільна парта – 2017-2019“ 

11. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році“ 

12. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

13. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Опікуємося освітою“ на 2018 рік 

14. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо 

країну“ 

15. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Енергоефективність та енергозбереження у освітніх закладах 

Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік 



16. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів  

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік 

17. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в Афганістані, які 

мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки  

18. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 рік 

19. Про затвердження звіту про виконання заходів Комплексної програми 

профілактики злочинності та правопорушень серед дітей та молоді на 2017-

2018 роки  

20. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату районної державної адміністрації 

21. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об'єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ 

22. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2017-2018 роки“ за 2018 рік 

23. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Територіальна оборона на 2017-2018 роки“ за 2018 рік 

24. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, на 2018 рік 

25. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 

людей“ на 2018 рік 

26. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для 

здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню 

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

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 



27. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік 

28. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської 

міської ради на 2018 рік 

29. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2018 рік 

30. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської 

ради“ 

31. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки у 2018 році 

32. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2019 роки у 2018 році 

33. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки 

34. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню 

Пирятинської ОТГ на 2017-2020 роки 

35. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ на 2018 рік 

36. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів  

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

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

області на 2018 рік“ 

37. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Питна вода“ на 2018 рік 

38. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 



Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 

39. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у 

літній період 2018 року 

40. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми утримання об’єктів комунальної власності на 2018 рік 

41. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

„Каштан“ на 2018 рік 

42. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018 - 2020 роки  за 2018 рік 

43. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  

44. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків  надзвичайних ситуацій у Пирятинській об’єднаній територіальній 

громаді“ на 2018 рік 

45. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання Програми 

культурно-мистецьких заходів на 2018 рік 

46. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 

2017- 2018 роки 

47. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2018 рік 

48. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації  „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2018 рік 

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

громади на 2018 рік  



50. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

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

громади на 2019 рік 

52. Про затвердження Плану роботи Пирятинської міської ради на      

2019 рік 

53. Про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

54. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

55. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

56. Про затвердження гр.Москалець Є.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

57. Про затвердження гр.Лисенку А.М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

58. Про затвердження гр.Бибику О.Г. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

59. Про затвердження гр.Ковтун Н.М. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

60. Про надання дозволу гр.Погорілку М.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

61. Про надання дозволу гр.Ткаченко В.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

62. Про затвердження гр.Погорілку С.В. проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 24, 1, м.Пирятин Полтавської області 

63. Про затвердження гр.Запорожець Л.В. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

64. Про затвердження гр.Жагло О.В. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

65. Про затвердження гр.Середі Н.О. проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства 

66. Про затвердження гр.Цюрі І.О. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 



67. Про надання дозволу ТОВ „АГРОВІКА“ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

68. Про надання дозволу ПрАТ „ВФ Україна“ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

69. Про надання дозволу гр.Богомаз Л.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: 

пл.Героїв Майдану, 7/1, м.Пирятин 

70. Про надання дозволу гр.Гузевській А.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

71. Про надання дозволу гр.Гузевському С.В. на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

72. Про надання дозволу гр.Калішу М.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

73. Про надання дозволу гр.Коверді О.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

74. Про надання дозволу гр.Могилі Т.Ф. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

75. Про надання дозволу гр.Сенчилу В.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

76. Про надання дозволу гр.Щуру О.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

77. Про затвердження Пирятинській міській раді технічних документацій 

щодо встановлення меж земельних ділянок під будівлями закладів освіти  

78. Про погодження зміни цільового призначення земельних ділянок 

комунальної власності за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради 

79. Про внесення змін до рішення сорок другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 259 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“ 

80. Про внесення змін до рішення сорок другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 271 „Про надання дозволу 

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

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства“ 



81. Різне 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г. запропонувала прийняти 

порядок денний за основу. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Войпанюк В.К. запропонував включити до порядку денного 

депутатський запит до голови Полтавської обласної державної адміністрації 

Головка В.А. стосовно будівництва полігону твердих побутових відходів у 

м.Пирятин Полтавської області. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г. запропонувала прийняти 

порядок денний в цілому з урахуванням наданої пропозиції.. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сорок сьомої сесії 

міської ради, який налічує 81 питання та „Різне“. 

 

Депутат Щур Т.Г. прибула на пленарне засідання сесії та 

зареєструвалася. Депутат Солонський С.П. залишив пленарне засідання сесії. 

Головуючий запропонувала такий 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“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Якименко А.В.) 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. тимчасово залишили залу 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С. проінформував присутніх про роботу виконавчих органів 

міської ради у міжсесійний період з 21 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року 

(інформація додається). 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Гаркавенка О.М., директора комунального підприємства „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради, який проінформував 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною районною 

лікарнею на 2018 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинської центральної районної лікарні     

(Гаркавенко О.М.) про використання коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 140806 грн. 94 коп. на 

виконання заходів Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“. (Рішення № 1 

додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Дядькову І.М., директора комунального підприємства „Пирятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, 

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський Центр 

первинної медико – санітарної допомоги“ (Дядькова І.М.) про використання 

коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 19499,00 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми закріплення 

спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. (Рішення № 2 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Кошмана В.М., начальника Пирятинського відділку СЕМД № 3 м.Лубни, 

який проінформував про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку екстреної  медичної  допомоги на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної  громади на 2018-

2019 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проміжний звіт комунальної установи „Полтавський 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф“ 

Полтавської обласної ради (Нікітіна І.В.) про використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 60000,00 грн. на виконання 

заходів Програми розвитку екстреної медичної допомоги на території 

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

тому числі: загальний фонд – 42000,00 грн., спеціальний фонд – 18000,00 грн. 

(Рішення № 3 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Дубецького Б.В., голову Пирятинської районної організації ветеранів, 

який проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми ,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів 

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

антитерористичної операції на 2018 рік“. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинської районної організації ветеранів          

(Дубецький Б.В.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 90 000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Програми ,,Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів 

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

антитерористичної операції на 2018 рік“. (Рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Гудзя В.В., начальника управління соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації, який проінформував про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми покращення якості 

соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління соціального захисту населення Пирятинської 

райдержадміністрації (Гудзь В.В.) про використання коштів загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 72 449 грн. 81 коп. 

на виконання заходів Програми покращення якості соціального 

обслуговування найбільш вразливих верств населення міської об’єднаної 

територіальної громади у 2018 році. (Рішення № 5 додається). 

 

Депутат Куча О.Є. тимчасово залишив залу засідань. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Гудзя В.В., начальника управління соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації, який проінформував про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 



територіальної громади на виконання заходів Програми „Чорнобильці серед 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі    

7 000 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми „Чорнобильці серед нас, з 

нами в житті та пам’яті“ на 2018 рік. (Рішення № 6 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми соціального захисту населення за 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 1380678 грн. 57 коп. на виконання заходів Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік, в тому числі: загальний фонд – 755685 грн. 57 коп. та 

спеціальний фонд – 624993 грн. 00 коп. (Рішення № 7 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2018 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 187 647 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, на 2018 рік “. (Рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора комунального підприємства „Каштан“, Гудзя В.В., 

начальника управління соціального захисту населення Пирятинської 

райдержадміністрації, які проінформували про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми зайнятості населення 

на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про використання коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

зайнятості населення на 2018 рік в сумі 289 257 грн. 91 коп., в тому числі: 

комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) в сумі 196 334 грн. 

71 коп.; 

управління соціального захисту населення Пирятинської районної 

державної адміністрації (Гудзь В.В.) в сумі 92 923 грн. 20 коп. (Рішення № 9 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 



коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Шкільна парта – 2017-2019“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 599 758 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Шкільна парта – 2017-2019“. (Рішення № 10 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 72700 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році“. (Рішення № 11 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 585055 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2018 році, в тому числі коштів: 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

371090 грн. 00 коп., коштів обласного бюджету в сумі 172875 грн. 00 коп.; 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

за рахунок батьківської плати в сумі 41090 грн. 00 коп. (Рішення № 12 

додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Опікуємося освітою“ на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 106666 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми „Опікуємося освітою“ 

на 2018 рік, у тому числі коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 90733 грн. 00 коп., коштів спеціального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 15933 грн. 00 коп. 

(Рішення № 13 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – 

творимо країну“. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 102769 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо 

країну“. (Рішення № 14 додається). 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми „Енергоефективність 

та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на       

2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 150916 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми „Енергоефективність 

та енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на       

2018 рік, в тому числі: загального фонду – 144100 грн. 00 коп. та спеціального 

фонду – 6816 грн. 00 коп. (Рішення № 15 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2018 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (Кабушка Ю.В.) про використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 380 881 грн. 

55 коп. на виконання заходів Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2018 рік. (Рішення № 16 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів  Програми забезпечення житлом 

учасників бойових дій в Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ груп, на 

2017-2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Клепач В.М. та Шаповал Д.Г. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради (Цюра І.О.) про використання коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 390000 грн. 00 коп. на 

виконання заходів Програми забезпечення житлом учасників бойових дій в 

Афганістані, які мають інвалідність І та ІІ груп, на 2017-2018 роки. (Рішення  

№ 17 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми підтримки породіль у 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що був проти 

прийняття цієї Програми. Коли її приймали, говорилося, що вона не 

передбачатиме фінансування з бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади. Чому тепер виявляється, що на підтримку породіль витрачалися 

бюджетні кошти? 

Кабушка Ю.В., доповідач, яка сказала, що проект Програми 

неодноразово виносився на розгляд постійних комісій, зазнавав змін, 

розробниками проекту пропонувалися різні заходи для підтримки породіль. 

Один із заходів реалізується в рамках співпраці з місцевими підприємцями і 

дійсно не потребує коштів з бюджету міської ОТГ. Жінки, які скористалися 

різними видами допомог відповідно до цієї Програми, дуже задоволені. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який відповів депутатові Жайворонку О.Л., що на тій же сесії, 

коли було прийнято рішення про затвердження Програми підтримки породіль у 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік, було 

передбачено її фінансування рішенням про внесення змін до бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади. Оскільки проект рішення про затвердження 

звіту про використання коштів на виконання заходів зазначеної Програми 

розглядався на засіданнях двох постійних комісій, запропонував поставити 

його на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (Кабушка Ю.В.) про використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 69631 грн.   

06 коп. на виконання заходів Програми підтримки породіль у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік.(Рішення № 18 

додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження звіту про 

виконання заходів заходів Комплексної програми профілактики злочинності та 

правопорушень серед дітей та молоді на 2017-2018 роки. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (Кабушка Ю.В.) про використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 0 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень 

серед дітей та молоді на 2017-2018 роки. (Рішення № 19 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Турпак Ю.В., начальника відділу ведення Державного реєстру виборців 

апарату райдержадміністрації, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми технічного 

забезпечення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

Пирятинської районної державної адміністрації (Турпак Ю.В.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 12000 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми технічного забезпечення відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату районної державної адміністрації. (Рішення № 20 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Петрика В.О., начальника відділу економіки Пирятинської районної 

державної адміністрації, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об'єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми „Підтримка та 

перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік“. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт відділу економічного розвитку і торгівлі Пирятинської 

районної державної адміністрації (Петрик В.О.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

29998 грн. 20 коп. на виконання заходів Програми „Підтримка та перспективи 

розвитку підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік“. (Рішення № 21 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., районного військового комісара, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми „Підтримка 

Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-2018 роки“ за    

2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 29870 грн. 56 коп. на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2017-2018 роки“. (Рішення № 22 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., районного військового комісара, який проінформував про  

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Територіальна оборона на 2017-2018 роки“ за 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 200 000,00 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Територіальна оборона на 2017-2018 роки“. (Рішення № 23 

додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області (Рахівський Ю.В.) про використання коштів загального фонду бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 100 000 грн 00 коп. на 

виконання заходів Програми покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2018 рік. (Рішення № 24 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“ на 

2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського районного сектору ГУ ДСНС України в 

Полтавській області (Клименко Ю.В.) про використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 59 998 грн 00 коп. на 

виконання заходів Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука 

надійного порятунку людей“ на 2018 рік, в тому числі: загального фонду – 

46198 грн 00 коп. та спеціального фонду – 13800 грн 00 коп. (Рішення № 25 

додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Митропана Ю.М., директора НПП „Пирятинський“, який проінформував 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Національного природного парку „Пирятинський“        

(Митропан Ю.М.) про використання коштів загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 83 930 грн. 00 коп. (вісімдесят три 

тисячі дев’ятсот тридцять гривень 00 копійок) на виконання Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. (Рішення № 26 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 



міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального та спеціального фондів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 563 164 грн. 81 коп., в тому числі: 

загального фонду – 548 061 грн. 28 коп. та спеціального фонду – 15 103 грн.   

53 коп. на виконання заходів Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2018 рік. (Рішення № 27 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку та підтримки 

інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій 

Пирятинської міської ради на 2018 рік в сумі 1 306 603,70 грн., в тому числі: 

390 807,70 грн. по загальному фонду та 915 796,00 грн. по спеціальному фонду 

бюджету. (Рішення № 28 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 



територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення діяльності 

Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Войпанюк В.К.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 408709 грн. 50 коп. на виконання заходів 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2018 рік. (Рішення № 29 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської 

міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 16 000 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської 

ради“. (Рішення № 30 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки у 

2018 році 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Йощенко В.М.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки у 

2018 році в сумі 9815971 грн 60 коп., в тому числі: 8486055 грн 37 коп. по 

загальному фонду та 1329916 грн 23 коп. по спеціальному фонду. (Рішення    

№ 31 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки у 2018 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки у 2018 році в сумі 

1 074 651 грн 21 коп., в тому числі 1 074 651 грн 21 коп. по спеціальному 

фонду. (Рішення № 32 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми сприяння створенню 

ОСББ на 2017-2018 роки. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 23 001 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки. (Рішення № 33 

додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Сокол О.О., заступника начальника відділу „Пирятинське бюро правової 

допомоги“ Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми правової освіти та 

безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської ОТГ на 2017-        

2020 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Лубенського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (Сокол О.О.) про використання коштів 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

2000 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми правової освіти та 

безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської ОТГ на 2017-        

2020 роки. (Рішення № 34 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Фисун В.Ю., директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“, 

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ на 2018 рік. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Шаповал Д.Г. повернулися до зали засідань 

та брали участь в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Готель „Пирятин“      

(Фисун В.Ю.) про використання коштів загального та спеціального фондів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 00 грн. 00 коп. на 

виконання заходів Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2018 рік. (Рішення № 35 

додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Манька С.Л., виконувача обов’язків директора Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд, який проінформував про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми „Реконструкція 

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

№2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області на 2018 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

(Манько С.Л.) про використання коштів спеціального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 00 грн. 00 коп. на виконання заходів 

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

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

області на 2018 рік“. (Рішення № 36 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Дуброва М.Я., директора комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми „Питна вода“ на     

2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Дубров М.Я.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ (Дубров М.Я.) про використання коштів спеціального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 83 000 грн. 00 коп. 

на виконання заходів Програми „Питна вода“ на 2018 рік. (Рішення № 37 

додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора комунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, чому комунальне підприємство 

„Каштан“, засновником якого є Пирятинська міська рада, не звітує про 

надходження та використання всіх коштів, яке були зароблені самостійно та 

отримані з бюджету міської об’єднаної територоіальної громади за надання 

послуг з благоустрою. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка відповіла, що даним проектом 

рішення пропонується затвердити звіт про надходження та використання 

коштів на виконання заходів однієї з програм Пирятинської міської ради, 

виконавцем якої було комунальне підприємство „Каштан“. Пропозицію 

профільної комісії щодо звітів комунальних підприємств про їхню фінансово-

господарську діяльність враховано у плані роботи Пирятинської міської ради 

на 2019 рік. Вже в березні планується заслуховування цих звітів на сесії міської 

ради. 

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 несвоєчасного 

розчищення вулиць від снігу, особливо у віддалених мікрорайонах. Наголосив, 

що постійна комісія не раз рекомендувала  КП „Каштан“ заключити договори з 

підприємствами, які мають техніку і могли б допомогти прибирати сніг. 

Скочко В.І., директор КП „Каштан“, який запевнив, що майже вся 

техніка, окрім одного трактора, задіяна на розчищенні вулиць. Як тільки цей 

трактор відремонтують, він також буде задіяний. Найближчим часом всі 

дороги будуть розчищені.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  4 (Войпанюк В.К., Йощенко В.М., 

Крицький М.В., Хоменко О.В.). 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 6 150 780 грн 01 коп., в т.ч. загального фонду – 6 103 380 грн. 01 коп. та 

спеціального фонду – 47 400 грн. 00 коп. на виконання заходів  Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік. (Рішення № 38 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора комунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста 

Пирятин у літній період 2018 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів загальнього фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 33 231 грн. 27 коп. на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у 

літній період 2018 року. (Рішення № 39 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора комунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми утримання об’єктів комунальної власності на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 266 623 грн. 54 коп. на виконання заходів 

Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. (Рішення № 40 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора комунального підприємства „Каштан“, який 



проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Каштан“ на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 0 грн 00 коп. на виконання заходів Програми 

покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ 

на 2018 рік. (Рішення № 41 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження проміжного звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 - 2020 роки  за 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проміжний звіт виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 - 2020 роки за 2018 рік в сумі 35 000 грн.         

00 коп. (тридцять п’ять тисяч гривень 00 коп.). (Рішення № 42 додається).  

 

43. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми реалізації проектних 

пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік в сумі 472 685 грн. 50 коп., в 

тому числі: загального фонду – 62 485 грн. 50 коп. та спеціального фонду –  

410 200 грн. 00 коп. по відповідальних виконавцях. (Рішення № 43 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми „Створення 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді“ на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

вніс пропозицію розробити та профінансувати відповідну Програму на        

2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального та спеціального фондів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 00 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді“ на 2018 рік. (Рішення № 44 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму міської ради, 

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2018 рік. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 314 186 грн. 00 коп. на виконання Програми 

культурно-мистецьких заходів на 2018 рік. (Рішення № 45 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-     

2018 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 826 240 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 

2017- 2018 роки. (Рішення № 46 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 161 504 грн. 00 коп. на виконання заходів 



Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2018 рік. (Рішення № 47 

додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову місцевого осередку громадської організації 

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 

районі, який проінформував про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт місцевого осередку громадської організації  

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“  у Пирятинському 

районі Полтавської області (Плетінь С.М.) про використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 339 061 грн. 

13 коп. на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 

2018 рік. (Рішення № 48 додається). 

 

49. 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“ –  21 депутат; 

 „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. (Рішення № 49 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора комунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.  

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який поставив вимогу КП „Каштан“ оприлюднювати 

повну інформацію про усі витрати підприємства на єдиному веб-порталі 

використання публічних коштів e-data. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який порушив два питання: по-перше, неякісне надання 

послуг з прибирання снігу у віддалених мікрорайонах міста; по-друге, 

відсутність аналізу витрат на надання таких послуг, про що свідчать 

розбіжності у потребах,  які були подані комунальним підприємством 

„Каштан“ на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального 

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

29 січня 2019 року та сьогоднішньому засіданні постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва. У зв’язку з цим він не буде голосувати за внесення змін до 

Програми. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що, по-перше, 

прибирання снігу в Пирятині здійснювалося набагато краще, ніж у Полтаві, 

Хоролі, Лубнах і Києві – тих містах, де він побував цієї зими. По-друге, цілком 

зрозуміло, чому „Каштан“ помилився в обрахуванні коштів на прибирання 

снігу та льоду: минулої зими снігу не було до 18 січня, а нинішня зима 

розпочалася у листопаді. Коли розроблявся проект Програми, ніхто не міг 

передбачити, що таке станеться. По-третє, на засіданнях постійних комісій 

неодноразово порушувалося питання стосовно низьких заробітних плат у 

комунальному підприємстві „Каштан“. Якщо сесія не підтримає внесення змін 

до Програми, 07 лютого працівники підприємства не отримають заробітну 

плату, виникнуть проблеми, доведеться збиратися на позачергову сесію. Щоб 

такого не сталося, запропонував проголосувати за поданий проект рішення. 

Клепач В.М., депутат міської ради, який підтримав пропозицію депутата 

Жайворонка О.Л. 

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

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

захисту, який також підтримав цю пропозицію, наголосивши, що треба 

зберегти колектив підприємства, забезпечивши своєчасну і в повному обсязі 

виплату заробітної плати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  11 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  9 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 



51. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3. (Рішення № 50 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала про 

затвердження плану роботи Пирятинської міської ради на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. тимчасово залишив залу засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план роботи Пирятинської міської ради на 2019 рік. (Рішення 

№ 51 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок п’ятої сесії  Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року № 342 „Про 

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 



проектів регуляторних актів на 2019 рік“, виклавши його в новій редакції, що 

додається. (Рішення № 52 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановленнямеж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам:  

1) Ростопірі В.І. на земельну ділянку площею 0,0626 га, розташовану за 

адресою: ***;  

2) Носатюк Л.М. на земельну ділянку площею 0,0492 га, розташовану за 

адресою:***; 

3) Міщук В.С. на земельну ділянку площею 0,0586 га, розташовану за 

адресою: ***; 

4) Петько Г.Г. на земельну ділянку площею 0,0770 га, розташовану за 

адресою: ***; 

5) Курочці Ю.В. на земельну ділянку площею 0,0115 га, розташовану за 

адресою: ***;  

6) Калішу М.М. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Крат Є.І. на земельну ділянку площею 0,0995 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Карчаві М.В. на земельну ділянку площею 0,0277 га, розташовану за 

адресою: ***; 

9) Остапенко А.В. на земельну ділянку площею 0,0997 га, розташовану за 

адресою: ***; 

10) Ющенко А.М. на земельну ділянку площею 0,0678 га, розташовану за 

адресою:***; 

11) Мельнику І.І. на земельну ділянку загальною площею 0,3769 га, 

розташовану за адресою: ***; 

12) Мельнику І.І. на земельну ділянку площею 0,2958 га, розташовану за 

межами ***, для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1(Крицький); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є. та Михайлюк О.В., який тимчасово залишив залу 

засідань, не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Ростопірі В.І.,   

Носатюк Л.М., Міщук В.С., Петько Г.Г., Курочці Ю.В., Калішу М.М., Крат Є.І., 

Карчаві М.В., Остапенко А.В., Ющенко А.М., Мельнику І.І. та передати 



вищезазначені земельні ділянки безоплатно у приватну власність. (Рішення    

№ 53 додається). 

 

55. 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) Абрасович Л.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0300 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Бих Т.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Лимаренко Г.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1(Крицький); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам Абрасович Л.М., Бих Т.П., Лимаренко Г.І. (Рішення   

№ 54 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Москалець Є.І. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Москалець Є.І. технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) площею 0,0026 га (кадастровий номер ***, цільове призначення: 



для будівництва індивідуальних гаражів). (Рішення № 55 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження         

гр.Лисенку А.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Лисенку А.М. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0042 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів). (Рішення № 56 

додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Бибику О.Г. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В., Дубров М.Я. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Бибику О.Г. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0026 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів). (Рішення № 57 

додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження           

гр.Ковтун Н.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В., Дубров М.Я. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Ковтун Н.М. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів). (Рішення № 58 

додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Погорілку М.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В., Дубров М.Я. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Погорілку М.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0030 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 59 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Ткаченко В.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В., Дубров М.Я. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 



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

відведення земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва 

індивідуального гаража. (Рішення № 60 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Погорілку С.В. проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Соборна, 24, 1, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні. 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань і брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Погорілку С.В. проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки площею 0,0078 га, розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 24, 1, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 61додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Запорожець Л.В. проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Запорожець Л.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 62 

додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Жагло О.В. 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

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

земельної ділянки площею 0,3000 га для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 63 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Середі Н.О. 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Середі Н.О. проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. (Рішення 

№ 64 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Цюрі І.О. проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,8000 га для ведення особистого селянського господарства. 

(Рішення № 65 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ТОВ 

„АГРОВІКА“ на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що депутат     

Шаповал Д.Г. подав заяву про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з чим 

він не братиме участі в голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я., Шаповал Д.Г. не брали участі в 

голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „АГРОВІКА“  

(Шаповал Д.Г.) на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,48 га, розташованої за адресою: вул. Мирного П., 1, с.Замостище 

Пирятинського району Полтавської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. (Рішення № 66 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ПрАТ „ВФ 

Україна“ на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Дубров М.Я. повернулися до зали засідань і брали 

участь в голосуванні.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл приватному акціонерному товариству „ВФ Україна“ 

(Коробченко Д.В.) на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 0,04 га, розташованої за адресою: вул. Європейська, 96, м.Пирятин  

Полтавської області, для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій. (Рішення № 67 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Богомаз Л.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки за адресою: пл.Героїв Майдану, 7/1, м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Богомаз Л.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0137 га на дві земельні 

ділянки орієнтовною площею 0,0060 га та 0,0077 га. (Рішення № 68 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Гузевській А.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Гузевській А.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,4000 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 69 додається). 

 

71. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Гузевському С.В. на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Гузевському С.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,2736 га для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 70 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Калішу М.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Калішу М.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 71 додається), 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

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

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 72 дродається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Могилі Т.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Могилі Т.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0905 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 73 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Сенчилу В.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Сенчилу В.А. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1140 га для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 74 додається). 

 

76. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Щуру О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що депутат Щур Т.Г. 

повідомила про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з чим вона не братиме 

участі в голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Щур Т.Г. не брала участі в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Щуру О.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 75 додається). 

 

77. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

міській раді технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок під будівлями закладів освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Пирятинській міській раді технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) під будівлями закладів освіти. (Рішення № 76 додається). 

 

78. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про погодження зміни цільового 

призначення земельних ділянок комунальної власності за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити зміну цільового призначення двох земельних ділянок 

комунальної власності, розташованих за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради, з кадастровими номерами 

5323810100:00:053:0012, 5323810100:00:053:0013, площами 2,0071 га та 2,0 га 

(відповідно) із земель для ведення особистого селянського господарства на 

землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. (Рішення № 77 додається). 

 

79. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 серпня 



2018 року № 259 „Про затвердження громадянам технічних документацій  із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 4 рішення сорок другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 259 „Про 

затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)“, виклавши його 

в новій редакції. (Рішення № 78 додається). 

 

80. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 серпня 

2018 року № 271 „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“ –  21 депутат; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 271 „Про надання  

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

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства“, виклавши його у новій редакції. (Рішення № 79 

додається). 

 

81. СЛУХАЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

зачитав депутатський запит до голови Полтавської обласної державної 

адміністрації Головка В.А. стосовно будівництва полігону твердих побутових 

відходів у м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Куча О.Є.). 



ВИРІШИЛИ: 

Підтримати депутатський запит депутата Войпанюка В.К. 

 

82. 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 запропонував провести позачергову сесію 

Пирятинської міської ради 05 лютого 2019 року, о 14:00, та винести на розгляд 

сесії одне питання: „Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. За 

годину до початку сесії провести спільне засідання постійних комісій з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг і з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва. Комунальному підприємству 

„Каштан“ провести аналіз витрат на послуги з прибирання снігу та льоду та 

підготувати пропозиції щодо внесення змін до зазначеної Програми. 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про надходження заяви від 

громадян, які постраждали внаслідок пожежі, та необхідність розгляду цієї 

заяви.  

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г., оголосила сесію 

закритою. 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.Г. Чайка 

 

 

Протокол вела 

головний спеціаліст відділу персоналу 

та організаційної роботи А.В. Герасименко 


