
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шістдесят першої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

29 жовтня 2019 року № 68 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 16 депутатів 

 

Відсутні: Дубров М.Я. 

  Жайворонок О.Л. 

 Клепач В.М. 

 Клименко Ю.В. 

 Кривобок В.І. 

 Пишненко М.Ф. 

 Скочко О.М. 

 Солонський О.М. 

  Томко С.Я. 

 Якименко А.В. 

  

 На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

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

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 

 

 Головував на сесії міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Щур Т.Г.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Бурий М.С., Михайлюк О.В.      

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Секретар міської ради Чайка Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Драло І.Г.,  

Крицький М.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

що на розгляд шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання виноситься 71 питання. Всі вони оприлюднені на власному сайті 

територіальної громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які 

проходили 21, 22, 23, 25 та 29 жовтня 2019 року. Таким чином, був 

сформований проект порядку денного, який налічує 71 питання та, відповідно 

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

 

Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік  

2. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2019 рік 

3. Про затвердження Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими 

освітніми потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 – 2020 роки“ 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку екстреної 

медичної допомоги на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 – 2019 роки 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги в Пирятинській міській ОТГ та фінансової 

підтримки Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

Калиновомостівського і Олександрівського ФАПів на 2019 рік  

6. Про внесення змін до Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 

2019 рік“  

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

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

2019 роки 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода 

Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік 



9. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2019 рік 

10. Про внесення змін та доповнень до Програми організації рятування 

людей на водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2019 року 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка військової 

частини Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“ 

12. Про внесення змін та доповнень до Програми культурно-мистецьких 

заходів на 2019 рік 

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

громади на 2019 рік 

14. Про затвердження щомісячної плати та встановлення пільг за 

навчання у Пирятинській школі мистецтв на 2019-2020 навчальний рік 

15. Про передачу на баланс ОСББ „Європейська 4-Б“ багатоквартирного 

житлового будинку № 4Б по вул. Європейська в м.Пирятин Полтавської 

області 

16. Про передачу витрат з реконструкції вуличного освітлення, що 

перебуває у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

17. Про затвердження переліку об’єктів, які перебувають на балансі 

комунального підприємства „Каштан“ 

18. Про передачу кладовищ, шо знаходяться на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, на баланс КП „Каштан“ 

19. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади меморіального комплексу учасникам 

бойових дій в Афганістані в м.Пирятин 

20. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади основних засобів 

21. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання 

України ,,Мати-героїня“ 

22. Про внесення змін до Положення про загальний відділ та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради 

23. Про внесення змін до Статуту Пирятинського ліцею та Положення 

про Філію Пирятинського ліцею 

24. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

25. Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради (нова редакція) 

26. Про підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ 

27. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

28. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 



29. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

30. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

31. Про надання Пирятинській міській раді дозволу на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства по вул.Сумська в м.Пирятин Полтавської області 

32. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проєктів 

землеустрою на земельні ділянки для ведення фермерського господарства за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради 

33. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку для будівництва та обслуговування об’єктів 

фізичної культури і спорту по вул.Саксаганського в м.Пирятин Полтавської 

області 

34. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку для будівництва та обслуговування об’єктів 

фізичної культури і спорту в с.Калинів Міст Пирятинського району 

35. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку, розташовану за адресою: вул.Європейська, 

4, м.Пирятин Полтавської області 

36. Про надання дозволу учасникам бойових дій на розробку проєктів 

землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд в м.Пирятин 

37. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в адміністративних 

межах Пирятинської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства 

38. Про затвердження гр.Пилипенко О.Л., гр.Нечипоренко Н.Л. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

39. Про затвердження гр.Стеценку С.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

40. Про затвердження гр.Приходьку В.О. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

41. Про затвердження гр.Лимаренко Г.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

42. Про затвердження гр.Калішу М.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 



43. Про надання дозволу гр.Бодак В.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства 

44. Про надання дозволу гр.Цветкову В.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

45. Про надання дозволу гр.Яременко О.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

46. Про надання дозволу гр.Великому Б.К. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

47. Про надання дозволу гр.Ростопірі В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

48. Про надання дозволу гр.Ростопірі В.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

49. Про надання дозволу гр.Румянцевій Л.Г. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: 

вул.Січових Стрільців, 15, кв.2, м.Пирятин Полтавської області 

50. Про затвердження гр.Нетребко Н.О. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

51. Про затвердження гр.Науменко Т.Ф. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

52. Про затвердження гр.Тягун В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

53. Про затвердження гр.Вовк Т.Є. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

54. Про затвердження гр.Погорілку М.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

55. Про затвердження гр.Дубініну О.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

56. Про надання дозволу гр.Мещанинцю Л.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

57. Про надання дозволу гр.Пунько Т.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

58. Про надання дозволу гр.Кіріченко Т.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 



59. Про надання дозволів громадянам на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів 

60. Про надання дозволу гр.Фесині А.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  

61. Про припинення договору оренди земельної ділянки з        

гр.Вороною М.Т.  

62. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Галяном С.М.  

63. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „Вікторія“ 

64. Про припинення договору оренди земельної ділянки з гр.Редько О.В.  

65. Про внесення змін до рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 11 вересня 2019 № 347 „Про надання 

дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

громадянам“  

66. Про укладення з гр.Задворновим О.А. договору оренди земельної 

ділянки  

67. Про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-АГРО“ на розробку технічної 

документації із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради  

68. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „ПКЗ-

АГРО“ 

69. Про затвердження Пирятинській районній раді технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу в постійне користування 

70. Про припинення права постійного користування Пирятинською 

районною радою на земельні ділянки комунальної власності Пирятинської 

міської ради 

71. Про звернення Пирятинської міської ради до Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України щодо збереження зарахування до місцевих 

бюджетів акцизу з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію 

України пального 

72. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Войпанюк В.К. тимчасово залишив залу засідань та не брав 

участі в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Войпанюк В.К. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний шістдесят першої сесії міської ради, який 

налічує 71 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував 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 хвилин без 

перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Войпанюк В.К. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Депутат Солонський С.П. прибув на пленарне засідання. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого 

скликання міський голова Рябоконь О.П. проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради в міжсесійний період з             

11 вересня  по 29 жовтня 2019 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на     

2019 рік.  



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Войпанюк В.К. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення сорок 

шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня      

2018 року № 381 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 368 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Юрченко Н.І., фахівця із соціальної роботи Пирятинського міського 

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

внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Войпанюк В.К. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення сорок шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 382 

,,Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2019 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 369 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Холоділову О.М., виконувача обов’язків директора Пирятинського 

інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

яка проінформувала про затвердження Програми „Всебічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 – 2020 роки“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Войпанюк В.К. повернувся до зали засідань та брав участь у 

голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 

2020 роки“. (Рішення № 370 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Бабич С.В., старшого фельдшера Пирятинської підстанції екстреної 

медичної допомоги, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку екстреної медичної допомоги на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2019 роки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 04 квітня       

2018 року № 128 „Про затвердження Програми розвитку екстреної медичної 

допомоги на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 -2019 роки“, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 371 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Дядькову І.М., директора комунального підприємства „Пирятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги“, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги в Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки 

Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

Калиновомостівського і Олександрівського ФАПів на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 138 

„Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

в Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 372 додається). 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“, яка проінформувала про внесення 

змін до Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 137 

„Про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 

2019 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 373 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

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

 

Депутат Крицький М.В. тимчасово залишив залу засідань.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Йощенко В.М.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання                 

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

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки“, виклавши Програму в новій 

редакції. (Рішення № 374 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми „Питна вода Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік.  

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 392 „Про 

затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 375 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії сьомого скликання 

міської ради від 21 грудня 2018 року № 391 „Про затвердження Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 376 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми організації 

рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2019 року. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 131 „Про 



затвердження Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста 

Пирятин у літній період  2019 року“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 377 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка військової частини 

Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 11 вересня 2019 року № 335 „Про 

затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“, виклавши 

Програму у новій редакції. (Рішення № 378 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми культурно-

мистецьких заходів на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який повідомив, що проєкт рішення щодо внесення змін до 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2019 рік розглядався на засіданні 

бюджетної комісії 25 жовтня. Комісією було виявлено ряд недоліків: змінами 

пропонувалося профінансувати два заходи, які по факту вже відбулися. Тому 

проєкт рішення було відкладено для доопрацювання. На сьогоднішньому 

засіданні начальник відділу культури і туризму Гуленко О.І. представила 

доопрацьований проєкт, в якому була виявлена неточність в обрахунках. 

Відтак комісією було запропоновано зняти кошти в сумі 33 тис. 800 грн з 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2019 рік та спрямувати їх на 

Комплексну програму соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2019 рік для лікування онкохворих дітей. Після цього у 

соціальній мережі Фейсбук з’явилася публікація Вадима Кирпиченка, в якій 



членів бюджетної комісії було облито брудом. Звертаючись до Вадима 

Кирпиченка, Владислав Йощенко поставив вимогу публічно вибачитися перед 

членами бюджетної комісії. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зауважив, що, якби на коментарі у 

соціальних мережах він реагував так болісно, йому довелося б на кожній сесії 

вимагати публічних вибачень. Наголосив, що після передачі районного 

Будинку культури у комунальну власність міської об’єднаної територіальної 

громади обов’язком міської ради є не тільки збереження тих заходів, які 

проводилися раніше, а й наповнення діяльності культурно-громадського 

центру новим змістом. Тому перш за все потрібно визначитися, чи підтримує 

міська рада зміни до Програми, запропоновані відділом культури і туризму для 

поліпшення культурного життя громади. Якщо ні – знімаємо кошти з Програми 

культурно-мистецьких заходів і спрямовуємо їх на інші потреби. Запитав: чому 

б на лікування онкохворих дітей, тобто на реалізацію того заходу, який 

пропонує бюджетна комісія, не залучити інші джерела фінансування, інші 

ресурси? 

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

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

захисту, який сказав, що профільна комісія підтримала пропозиції відділу 

культури і туризму міської ради при розгляді цього питання. Єдине, в чому 

профільна комісія погоджується з бюджетною комісією, це недоцільність 

виділення додаткових коштів на проведення заходу до Дня Збройних Сил 

України.  

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка звернула увагу присутніх, що 

зауваження бюджетної комісії враховано і проєкт рішення у новій редакції, 

представлений сьогодні на засіданні комісії та сесії, не містить такої позиції. 

Запропонувала підтримати проєкт рішення та проголосувати за внесення змін 

до Програми культурно-мистецьких заходів на 2019 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  6 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 особа;  

 „утрималися“ – 8 осіб. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

13. 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“ –  15 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 379 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про затвердження щомісячної плати та встановлення пільг за 

навчання у Пирятинській школі мистецтв на 2019-2020 навчальний рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити щомісячну плату за навчання в Пирятинській школі мистецтв 

на 2019-2020 навчальний рік. (Рішення № 380 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  

передачу на баланс ОСББ „Європейська 4-Б“ багатоквартирного житлового 

будинку № 4Б по вул. Європейська в м.Пирятин Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував виключити його зі складу комісії з 

передачі на баланс ОСББ „Європейська 4-Б“ житлового будинку № 4Б по 

вул.Європейська в м.Пирятин та включити депутата Дуброва М.Я., заступника 

голови комісії.  

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, чи є в наявності технічний паспорт будинку № 4Б, інша технічна 

документація, в тому числі технічна документація на земельну ділянку. 

Скочко В.І., директор КП „Каштан“, який відповів, що технічний паспорт 

будинку № 4Б в коммунальному підприємстві є. Деякі інші документи не 

передало військове відомство при передачі будинку у власність громади міста.  

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу виконкому міської ради, 

який надав роз’яснення, що законодавством визначений порядок передачі 

багатоквартирних будинків. Від об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку подається заява, рада приймає рішення про передачу цього будинку з 



балансу комунального підприємства на баланс ОСББ, створюється комісія з 

приймання-передачі. Якщо будь-який з документів, які мають бути передані 

ОСББ, відсутній, то він має бути виготовлений або відновлений за рахунок 

підприємства, з балансу якого передається жилий будинок, тобто за рахунок 

комунального підприємства „Каштан“. При цьому частина дев’ятнадцята  

статті 6 Закону про ОСББ дає на це півроку з дня державної реєстрації 

об’єднання. Після передачі об’єднанню технічної та іншої передбаченої 

законодавством документації комісія, до складу якої входять представники 

ОСББ, коммунального підприємства та фахівці виконкому міської ради, 

підписують відповідний акт. 

 

Депутат Михайлюк О.В. тимчасово залишив залу засідань. Депутат 

Крицький М.В. повернувся та брав участь у голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати багатоквартирний житловий будинок № 4Б по вулиці 

Європейська в м.Пирятин Полтавської області з комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, і балансу комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) у 

власність і на баланс зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб об’єднання співвласників багатоквартирного будинку з назвою  

„Європейська 4-Б“ (Винниченко В.І.). (Рішення № 381 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про передачу витрат з реконструкції 

вуличного освітлення, що перебуває у власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати витрати з реконструкції вуличного освітлення загальною 

вартістю 981581,83 (дев’ятсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот вісімдесят одна 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14


гривня 83 коп.) комунальному підприємству,,Каштан“ (Скочко В.І.). (Рішення 

№ 382 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження переліку об’єктів, які 

перебувають на балансі комунального підприємства „Каштан“. Зазначив, що 

рішення приймається з метою укладення договору на розподіл електричної 

енергії з ПАТ „Полтаваобленерго“. Це нові вимоги для запуску 

новозбудованих ліній вуличного освітлення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань та брав участь в 

голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік об’єктів, які перебувають на балансі комунального 

підприємства „Каштан“. (Рішення № 383 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про передачу кладовищ, що знаходяться на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на баланс 

КП „Каштан“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати з балансу виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 

баланс комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) наявні кладовища 

сіл Олександрівка, Могилівщина, Калинів Міст, Замостище, Верхоярівка, Рівне 

Пирятинського району. (Рішення № 384 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про прийняття у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади меморіального 

комплексу учасникам бойових дій в Афганістані у м.Пирятин. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, меморіальний 

комплекс учасникам бойових дій в Афганістані, що знаходиться за адресою: 

вул.Соборна, 40А, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 385 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади основних засобів. Зазначив, що мова 

йде про основні засоби, розташовані на території спортивного майданчика по 

вул.Саксаганського в м.Пирятин Полтавської області, поблизу сироробного 

заводу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який висловив думку, що міська рада не 

може прийняти у власність будівлю, розташовану на території майданчика, 

поки її не буде визнано безхазяйною.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував виключити із проєкту рішення 

абзац 4 пункту 1: „будівля площею 28,24 кв.м“. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував залишити у проєкті 

рішення підпункт 2.2 пункту 2: „зобов’язати відділ управління комунальною 

власністю виконкому міської ради (Кошова Є.О.) спільно з юридичним 

відділом виконкому міської ради (Соловйов Р.Ю.) провести роботу щодо 

визнання будівлі площею 28,24 кв.м, розташованої на території спортивного 

майданчика по вул.Саксаганського в м.Пирятин, безхазяйною“. Це засвідчить 

наміри міської ради невідкладно розпочати процедуру визнання будівлі 

безхазяйною та прийняти її у власність об’єднаної громади. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Йощенко В.М.). 

 

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

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі виконавчого комітету Пирятинської міської 



ради, наступні основні засоби, що знаходяться на території спортивного 

майданчика по вул.Саксаганського в м.Пирятин Полтавської обл.: 

 1) футбольні металеві ворота – 2 шт.; 

 2) тенісний металевий стіл – 1 шт.; 

 3) перекладини різновисокі – 3 шт. (Рішення № 386 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Юрченко Н.І., фахівця із соціальної роботи Пирятинського міського 

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

порушення клопотання про присвоєння почесного звання України ,,Мати-

героїня“. 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати кандидатуру Левченко Людмили Василівни, матері семи 

дітей, на присвоєння почесного звання України ,,Мати-героїня“. (Рішення       

№ 387 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Положення про загальний відділ та інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради. 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Пункт 5.3 розділу 5 Положення про загальний відділ та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, затвердженого рішенням сорок другої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року     

№ 254 ,,Про затвердження Положення про загальний відділ та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради“, викласти в наступній редакції: 

„5.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований керуючому 

справами виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

До складу Відділу входять: начальник Відділу, головний спеціаліст з 

інформаційної діяльності, провідний спеціаліст із загальних питань та 



контролю і спеціаліст 1-ї категорії. У своїй діяльності спеціалісти виконують 

інші доручення міського голови, керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради та начальника Відділу.“. (Рішення № 388 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Стефанову Л.В., директора Філії Пирятинського ліцею, яка 

проінформувала про внесення змін до Статуту Пирятинського ліцею та 

Положення про Філію Пирятинського ліцею. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Статуту Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області, виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Внести зміни до Положення про Філію Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області, виклавши його в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 389 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг, яка 

проінформувала про затвердження Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради (далі - Регламент), що 

додається. (Рішення № 390 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг, яка 

проінформувала про затвердження Положення про Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

(нова редакція). 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення дев’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13 травня 2016 року № 117 

„Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради“, виклавши Положення у 

новій редакції. (Рішення № 391 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу 

міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

Письмова заява депутата Горбачова О.В. щодо наявності конфлікту 

інтересів додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (далі Конкурсу) взяти до відома. (Рішення  

№ 392 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 393 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

Депутат Войпанюк В.К. тимчасово залишив залу засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 394 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянам: 

1) Корольовій Ю.В. на земельну ділянку площею 0,0132 га, розташовану 

за адресою: ***; 

2) Чийпеш О.І. на земельну ділянку площею 0,0276 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Троневській Н.Б. на земельну ділянку площею 0,0660 га, розташовану 

за адресою: ***; 

4) Свергуну М.М. на земельну ділянку площею 0,0579 га, розташовану 

за адресою: ***; 

5) Черепок Г.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,2496 га, а саме: 

0,0766 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,1730 га для ведення особистого селянського господарства; 

6) Оникієнко Н.М. на земельну ділянку площею 0,0835, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Тузову А.А. на земельну ділянку площею 0,0655 га, розташовану за 

адресою: ***; 



8) Шпурику А.П. на земельну ділянку площею 0,0891 га, розташовану за 

адресою: ***; 

9) Грицун О.С. на земельну ділянку площею 0,0814 га, розташовану за 

адресою: ***; 

10) Харибіній Т.Й. на земельну ділянку площею 0,0469 га, розташовану 

за адресою: ***; 

11) Полєвик Є.Л. на земельну ділянку площею 0,0408 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

Депутати Войпанюк В.К., Куча О.Є. повернулися до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Михайлюк О.В. тимчасово залишили залу 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 395 додається). 

 

30. 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) Калугіній Н.Ф. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0850 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Кожевнікову В.М. на земельну ділянку орієнтовною площею      

0,0600 га, розташовану за адресою: ***; 

3) Барабашу С.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0040 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Батраку М.Ф., Батрак Т.А., Горовій Д.М., Батраку І.М. на земельну 

ділянку орієнтовною площею 0,0833 га, розташовану за адресою: ***; 

5) Фесенку Г.А., Фесенко О.П. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0617 га, розташовану за адресою: ***; 

6) Сімонову В.К. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0526 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Крючковій Т.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0662 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Ямборській В.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 



9) Кібкало О.А. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,1000 га; 

10) Тюльченко Л.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0600 га; 

11) Камінському С.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,1000 га; 

12) Петрик О.П. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0600 га; 

13) Гмирю А.А. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0730 га; 

14) Бабич І.П. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0580 га; 

15) Митропан Л.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0600 га; 

16) Лимарю О.П. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0100 га; 

17) Плетіню С.М., Плетінь Т.Л., Плетіню А.С. на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: ***, орієнтовною площею 0,0628 га. 

 

Депутат Мірошніченко А.О. повернулася до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 396 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання Пирятинській 

міській раді дозволу на розробку проєкту землеустрою на земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства по вул.Сумська в м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати Пирятинській міській раді дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку орієнтовною площею 0,9 га для ведення 

особистого селянського господарства по вул.Сумська в м.Пирятин Полтавської 

області, з метою подальшої передачі земельної ділянки в оренду, шляхом 

проведення земельних торгів у формі аукціону. (Рішення № 397 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проєктів землеустрою на земельні 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради. 

Зазначив, що при розробленні проєкту рішення була допущена неточність у 

визначенні цільового призначення земельних ділянок, а саме: „для ведення 

фермерського господарства“. Тому пропонується внести зміни до проєкту 

рішення, замінивши цільове призначення „для ведення фермерського 

господарства“ на „для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити на голосування проєкт рішення із вказаними змінами. 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся, депутати Бурий М.С., Куча О.Є. 

залишили залу засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Троє депутатів не брали участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зазначила, що відповідно до 

частини дванадцятої статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь 

більше половини депутатів від загального складу ради. На даний час тільки 

половина депутатів залишилася у сесійній залі і брала участь у голосуванні. 

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

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

захисту, який запропонував провести повторне голосування. 

 



Головуючий запропонував проголосувати за пропозицію депутата 

Горбачова О.В. щодо проведення повторного голосування з данного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на повторне голосування проєкт рішення із 

змінами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проєктів 

землеустрою на земельні ділянки орієнтовними площами 4,80 га та 5,7 га за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою 

подальшої передачі в оренду шляхом проведення земельних торгів в формі 

аукціону. (Рішення № 398 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проєкту землеустрою на земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

по вул.Саксаганського в м.Пирятин Полтавської області. 

 

Депутат Бурий М.С. повернувся, депутат Хоменко О.В. залишив залу 

засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку орієнтовною площею 1,7 га для будівництва 



та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по вул.Саксаганського в 

м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 399 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проєкту землеустрою на земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

в с.Калинів Міст Пирятинського району. 

 

Депутат Хоменко О.В. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку орієнтовною площею 0,90 га для будівництва 

та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту в с.Калинів Міст 

Пирятинського району. (Рішення № 400 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проєкту землеустрою на земельну 

ділянку, розташовану за адресою: вул.Європейська, 4, м.Пирятин Полтавської 

області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  11 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 4 депутати. 

 

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

голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу учасникам 

бойових дій на розробку проєктів землеустрою для будівництва та 

обслуговування житлового будинку та господарських споруд в м.Пирятин. 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи учасникам бойових дій на розробку проєктів 

землеустрою для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд згідно з переліком: 

1) Вовченку І.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0620 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Богатирю І.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,08 га, 

розташовану за адресою: ***. (Рішення № 401 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження учасникам 

бойових дій проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради для ведення особистого селянського господарства, а саме: 

1) Коваленку І.О. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***); 

2) Руденку Г.А. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***); 

3) Шестакову О.В. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***); 

4) Яремченку І.І. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити зазначеним учасникам бойових дій проєкти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 402 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянам 

Пилипенко О.Л., Нечипоренко Н.Л. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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



 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити громадянам Пилипенко О.Л., Нечипоренко Н.Л. проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0325 га, 

розташованої за адресою: ***, для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 403 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Стеценку С.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Стеценку С.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2193 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 404 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Приходьку В.О. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 
 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Приходьку В.О. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 1,0000 га, розташованої за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради, для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 405 додається). 



41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Лимаренко Г.І. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Лимаренко Г.І. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1623 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 406 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження           

гр.Калішу М.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Калішу М.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0600 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 407 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Бодак В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бодак В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої за 

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

408 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Цветкову В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Цветкову В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0450 га, розташованої за 

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

409 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Яременко О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Яременко О.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3500 га, розташованої за 



адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення      

№ 410 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 
гр.Великому Б.К. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Великому Б.К. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3200 га, розташованої за 

межами населеного пункту в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 411 

додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Ростопірі В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ростопірі В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. (Рішення № 412 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  



гр.Ростопірі В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ростопірі В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за 

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

413 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Румянцевій Л.Г. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Румянцевій Л.Г. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0636 га, розташованої 

за адресою: ***, на дві земельні ділянки площами 0,0318 га - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,0318 

га - для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 414 

додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Нетребко Н.О. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 
 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Нетребко Н.О. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0022 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 415 

додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Науменко Т.Ф. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 депутат;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Науменко Т.Ф. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0058 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 416 

додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Тягун В.М. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Тягун В.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0030 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 417 

додається). 

 

 



53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Вовк Т.Є. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Вовк Т.Є. проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0024 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 418 

додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Погорілку М.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Погорілку М.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0030 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 419 

додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження         

гр.Дубініну О.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

індивідуального гаража. 

 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Дубініну О.М. технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) площею 0,0057 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 420 

додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Мещанинцю Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Мещанинцю Л.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 421 

додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Пунько Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Пунько Т.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 422 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Кіріченко Т.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кіріченко Т.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0032 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 423 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів громадянам 

на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів за адресою: ***, 

громадянам: 

1) Перепелиці С.П. *** площею 0,0040 га; 

2) Любімову Ю.І. *** площею 0,0040 га; 

3) Шолох О.С. *** площею 0,0040 га. (Рішення № 424 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Фесині А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.  



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Фесині А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0025 га, розташованої ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 425 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Вороною М.Т. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0036 га, 

розташованої за адресою: ***, укладений з гр.Вороною М.Т. 29 вересня      

2016 року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 426 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Галяном С.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Галяном С.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0036 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 427 додається). 

 

 

 



63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Вікторія“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „Вікторія“ 

(Харитонова - Діабі О.М.) договір оренди земельної ділянки площею 0,0480 га, 

розташованої за адресою: ***, строком на 5 років. (Рішення № 428 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Редько О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0283 га 

(кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, укладений з      

гр.Редько О.В. 24 жовтня 2012 року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 429 

додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від        

11 вересня 2019 № 347 „Про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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



 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до підпункту 5 пункту 1 рішення п’ятдесят дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11 вересня 2019 року № 347 

„Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам“, виклавши його в наступній редакції: 

„5) Симоненко Т.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташовану за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд“. (Рішення № 430 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення з    

гр.Задворновим О.А. договору оренди земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запитав у доповідача, який 

запобіжник передбачено для того, щоб після прийняття цього рішення 

спонукати заявника не виставляти холодильне обладнання перед об’єктом і тим 

самим не порушувати вимоги протипожежної безпеки. 

Стадник Є.В., доповідач, який запропонував відобразити вимоги щодо 

заборони розміщення холодильного обладнання перед об’єктом та дотримання 

правил протипожежної безпеки у договорі оренди.  

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

міської ради, який запропонував зменшити розмір земельної ділянки, яка 

надається в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Стадник Є.В., доповідач, який зазначив, що для цього необхідно 

виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що з цим питанням треба розібратися, і запропонував зняти його для 

доопрацювання і повторного розгляду на засіданні постійної комісії та сесії. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію голови профільної 

комісії Войпанюка В.К. щодо зняття цього питання для доопрацювання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 



67. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-

АГРО“ на розробку технічної документації із землеустрою для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл ТОВ „ПКЗ-АГРО“ (Догадаєв О.І.) на розробку технічної 

документації із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, а саме: поле № 20, ділянки № 664, 655, 674 

орієнтовними площами 3,45 га кожна. (Рішення № 431 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „ПКЗ-АГРО“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

(Догадаєв О.І.) договір оренди земельної ділянки площею 0,2389 га, 

розташованої за межами населених пунктів в адміністративних межах 

населених пунктів Пирятинської міської ради, на суму 1006,53 грн. (одна 

тисяча шість гривень 06 коп.), що складає  3% від нормативної грошової оцінки 

землі в цінах 2019 року, строком на 5 років. (Рішення № 432 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Пирятинській 

районній раді технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

постійне користування. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Пирятинській районній раді (Пазюк С.Г.) технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,6264 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0334), розташованої за адресою: вул.Визволення, 5, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. (Рішення № 433 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення права 

постійного користування Пирятинською районною радою на земельні ділянки 

комунальної власності Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити право постійного користування Пирятинською районною 

радою на земельні ділянки комунальної власності Пирятинської міської ради 

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. (Рішення № 434 

додається). 

 

71. СЛУХАЛИ: 

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

Пирятинської міської ради до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України щодо збереження зарахування до місцевих бюджетів акцизу з 

виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити звернення Пирятинської міської ради до Кабінету Міністрів 



України, Верховної Ради України щодо збереження зарахування до місцевих 

бюджетів акцизу з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію 

України пального. (Рішення № 435 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Бурого М.С., депутата міської ради, який запитав, коли за допомогою 

грейдера буде вирівняно та зроблено висипку для облаштування дитячого 

майданчика на місці, де була розташована молочна кухня, та встановлено 

огорожу навколо майданчика, де розміщені контейнери для збирання сміття.  

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

міської ради, який відповів, що вирівнювання і висипку земельної ділянки та 

встановлення огорожі навколо контейнерів планується зробити до кінця тижня. 

Горбачова О.В., депутата міської ради, який повідомив, що до нього, як 

до депутата від виборчого округу, звернулися мешканці провулку Річковий. 

Вони запитують, коли на провулку буде зроблено висипку щебенем та 

гранвідсівом. Ці роботи були заплановані ще на 2018 рік. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що вирішення проблеми, 

порушеної у зверненні, буде доручено заступнику міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. та директору комунального 

підприємства „Каштан“ Скочку В.І. 

Щур Т.Г., депутата міської ради, яка запитала, як просувається 

вирішення питання щодо визначення місця встановлення спортивного 

майданчика по вулиці Київській. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що виконком міської ради 

наголошував, що жителі цього мікрорайону мають визначити місце, а фахівці 

виконавчого комітету провести обстеження щодо наявності небезпечних 

елементів, тобто повітряних ліній електропередач, газопроводів тощо. 

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

виконкому міської ради, який сказав, що місце визначено разом з жителями 

вулиці. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив сесію закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 


