
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шістдесят другої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

28 листопада 2019 року № 69 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 21 депутат 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Крицький М.В. 

  Солонський О.М. 

 Шаповал Д.Г. 

 Щур Т.Г. 

  

 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 виконкому 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 Пишненко М.Ф.: 

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

Жайворонок О.Л. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Жайворонок О.Л.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Томко С.Я. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Йощенко В.М., Кривобок В.І., 

Приходько В.О. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. не голосував. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

що на розгляд шістдесят другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання виноситься 60 питань. Вони оприлюднені на власному сайті 

територіальної громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які 

проходили 19, 20, 21, 25 та 27 листопада 2019 року. Таким чином, був 

сформований проєкт порядку денного, який налічує 60 питань та, відповідно до 

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

 

Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

2. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської ради на 2019 рік за дев’ять місяців 2019 року в частині 

реалізації місцевих (регіональних) програм  

3. Про внесення змін та доповнень до Програми диспетчеризації ліфтів 

багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 2019 рік  

4. Про внесення змін та доповнень до Програми обладнання вузлом 

обліку теплової енергії багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік  

5. Про внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення 

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

6. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік  

7. Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів на 

2019 рік  

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

2019 році  

9. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2019 рік  

10. Про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 398  

11. Про затвердження переліку об’єктів і заходів, фінансування яких у 

2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, по Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді  



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

громади на 2019 рік  

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

підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік 

14. Про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік  

15. Про внесення змін до рішення шістдесят першої сесії міської ради 

сьомого скликання від 29 жовтня 2019 № 392 „Про підсумки роботи 

конкурсної комісії Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“  

16. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансового 

обліку ЗДО „Берізка“ 

17. Про передачу основних засобів на баланс Пирятинського ліцею  

18. Про передачу майна військовій частині А1499  

19. Про закріплення за КП „Каштан“ протирадіаційного укриття №63095  

20. Про призначення керівника Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Полтавської області  

21. Про внесення змін до Договору про співробітництво територіальних 

громад по реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних 

послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської 

міської ради  

22. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період  

23. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

24. Про затвердження гр.Спірідонову О.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  

25. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

26. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ 

27. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „Газові 

автомобільні заправки“  

28. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „БСТ“  

29. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для 

товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради за межами населених пунктів від 04.02.2010 та 

додаткової угоди від 01.08.2019  

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

АГРО“  

31. Про припинення договору оренди земельної ділянки з  

гр.Улановською О.О. 

32. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Свічкою С.П.  

33. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Бутком О.М.  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%9D%D0%97%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BA%D0%B0%202019.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%A0%D0%A3.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9)%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9)%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9)%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20(%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9)%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf


34. Про укладення договору оренди земельної ділянки з         

гр.Максимом А.І.  

35. Про затвердження Державному підприємству „Пирятинське лісове 

господарство“ технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

постійне користування  

36. Про затвердження гр.Дембовській Н.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

37. Про затвердження гр.Павелку В.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

38. 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  

39. Про надання дозволу гр.Шульзі М.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  

40. Про надання дозволу гр.Бражник Г.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

41. Про надання дозволу гр.Данильченко О.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

42. Про надання дозволу гр.Науменко Т.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

43. Про надання дозволу гр.Шпак К.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства  

44. Про надання дозволу гр.Рішку А.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

45. Про надання дозволів Пирятинським госпрозрахунковим очисним 

спорудам на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в м.Пирятин Полтавської області  

46. Про надання дозволу ФОП Михайлюк А.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 28/1, м.Пирятин  

47. Про затвердження гр.Журавлю Р.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  



48. Про надання дозволу гр.Комаренку О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

49. Про надання дозволу гр.Ящуку С.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

50. Про надання дозволу гр.Бельдію Д.Л. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

51. Про надання дозволу гр.Гвоздику В.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

52. Про надання дозволу гр.Захарченко А.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

53. Про надання дозволу гр.Іванкіну О.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

54. Про надання дозволу гр.Кулинич О.Г. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

55. Про надання дозволу гр.Шерстюк О.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

56. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок комунальної власності загального 

користування, розташованих по вул.Соборна та на Майдані Незалежності в 

м.Пирятин  

57. Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 235 „Про 

затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)“ 

58. Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 214 „Про плату за 

землю на 2020 рік“ 

59. Про скасування рішення шістдесят першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019 року № 433 „Про затвердження 

Пирятинській районній раді технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачу в постійне користування“ 

60. Про затвердження Пирятинській районній раді технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

61. Різне 

 



Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, 

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

запропонував у „Різному“ обговорити питання щодо створення робочої групи 

із числа спеціалістів виконавчого комітету та депутатів міської ради, 

проведення спільного засідання цієї робочої групи з керівництвом 

Пирятинської районної ради, комунальних підприємств охорони здоров’я та 

профільною комісією районної ради та розгляду питань щодо забезпечення 

якісними медичними послугами населення Пирятинської ОТГ та подальшого 

функціонування і розвитку медичної галузі Пирятинського району. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний шістдесят другої сесії міської ради, який 

налічує 60 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

 

інформація по питаннях порядку денного  - до   5 хв. 

інформація по питанню № 2 порядку денного - до 15 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“ –  21 депутат, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 



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             

29 жовтня по 28 листопада 2019 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік згідно. (Рішення № 436 

додається).  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про хід виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської ради на 2019 рік за дев’ять місяців 2019 року в 

частині реалізації місцевих (регіональних) програм.  

 

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 у доповідача, яка загальна сума 

інвестицій залучена у розвиток Пирятинської міської ОТГ. 

Солдатова І.В., доповідач, яка сказала, що підготує інформацію щодо 

загальної суми інвестицій за підсумками 2019 року. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік за девʼять 

місяців 2019 року в частині реалізації місцевих (регіональних) програм, взяти 

до відома. (Рішення № 437 додається). 



3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми 

диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 

2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

міської ради сьомого скликання від 01 серпня 2019 року № 271 „Про 

затвердження Програми диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових 

будинків м.Пирятин на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 438 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми обладнання 

вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

міської ради сьомого скликання від 11 вересня 2019 року № 336 „Про 

затвердження Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, 

м.Пирятин, на 2019 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 439 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін до Програми розвитку 

вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2019 роки. 

 

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 у доповідача, на скількох вулицях та 

провулках залишилося зробити вуличне освітлення. 

Варава М.В., доповідач, який сказав, що до кінця поточного року буде 

завершено реконструкцію вуличного освітлення на шістьох вулицях: Суворова, 

Абаканська, Набережна, Замок, Аполлона Мокрицького, Зоряна, Завокзальна – 

та кількох провулках. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував депутатам обстежити 

вулиці по своїх округах та, поки працює підрядна організація, проінформувати 

Вараву М.В., чи всі вулиці та провулки освітлено і чи немає потреби додатково 

встановити опору або замінити ліхтар. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Йощенко В.М.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення другого пленарного засідання 

двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 

2017 року № 49 „Про затвердження Програми розвитку вуличного освітлення 

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

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 440 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах 

масової інформації на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  9  депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 депутат;  

 „утрималися“ – 11 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів 

на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 395 „Про 

затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2019 рік“, виклавши  

Програму у новій редакції. (Рішення № 441 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

який проінформував про внесення змін до Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2019 році. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до підпункту 1.1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 386 .,Про 

затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році“, 

виклавши в новій редакції Програму оздоровлення та відпочинку дітей у     

2019 році. (Рішення № 442 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 

пріоритетних видів спорту на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 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 сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 396 ,,Про 

затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік“ (далі 

– Програма), виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 443 додається).  

 

10. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи 



виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 

2018 року № 398. Зазначила, що проєктом рішення передбачено зміну назви 

посад в межах існуючої чисельності штатних працівників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який попросив надати 

роз’яснення, що це означає. 

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

пояснила, що відповідно до статті 19 Закону України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“ це означає просування по службі. Просування по 

службі відбувається в разі, якщо посадова особа сумлінно працює, виконує 

особливо відповідальні завдання, має відповідну кваліфікацію. Просування по 

службі або кар’єрне зростання передбачає підвищення посадового окладу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до структури апарату міської ради та її виконавчих 

органів:  

1) замінити назву посади „спеціаліст 2 категорії“ відділу із земельних та 

екологічних питань на „головний спеціаліст“; 

2) замінити назву посади „спеціаліст 1 категорії“ відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства на „головний спеціаліст“. 

(Рішення № 444 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження переліку об’єктів і заходів, фінансування 

яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, по Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2019 році 

здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, по Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді (додається). 

2. Фінансовому управлінню Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.) 

внести відповідні зміни до розпису доходної та видаткової частин бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. (Рішення № 445 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. Зазначила, що до проєкту рішення 

необхідно внести зміни, пов’язані з тим, що не було прийнято рішення щодо 

внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради у 

засобах масової інформації на 2019 рік на суму 90,0 тисяч гривень, уточнено 

суму коштів, яка знімається з Програми культурно-мистецьких заходів (різниця 

складає 500 гривень), а також з необхідністю передбачити у місцевому 

бюджеті видатки на реєстрацію та сплату збору за обов’язкове державне 

пенсійне страхування соціального таксі. Про це вчора було повідомлено 

виконавчий комітет Пирятинської міської ради листом Мінсоцполітики 

України. Орієнтовно ця сума складає 55 тисяч гривень. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що, подаючи заявку на 

Мінсоцполітики України щодо отримання соціального таксі, виконавчий 

комітет міської ради зазначав, що цей спеціально обладнаний автомобіль  буде 

використовуватися не тільки для потреб інвалідів, які обслуговуються 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району, а й для потреб дітей-інвалідів, які навчаються у 

школах Пирятинської міської ради, відвідують Пирятинський інклюзивно-

ресурсний центр. Оскільки такі послуги є специфічними і не передбачені 

Статутом Територіального центру, питання щодо узаконення надання цих 

послуг буде обговорюватися на раді співзасновників та профільних комісіях 

міської ради. Це буде відбуватися у подальшому, а на даному етапі необхідно 

передбачити кошти на оформлення автомобіля. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „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, 4, 5, 6. (Рішення № 446 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про внесення змін до плану діяльності Пирятинської 

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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 

проєктів регуляторних актів на 2019 рік“. (Рішення № 447 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік. (Рішення № 448 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення шістдесят першої сесії 

міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019 № 392 „Про підсумки 

роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Додатка 2 рішення шістдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019 № 392 „Про підсумки 

роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй 

громаді“. (Рішення № 449 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на списання 

основних засобів з балансового обліку ЗДО „Берізка“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансового обліку закладу дошкільної освіти „Берізка“ основних 

засобів, які не придатні для подальшої експлуатації. (Рішення № 450 

додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу основних засобів на 

баланс Пирятинського ліцею. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

основні засоби. (Рішення № 451 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу майна військовій 

частині А1499. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс військової частини А1499: 

1.1. Вогнегасник ВП-9(3) в кількості 8 шт.; 

1.2. Led вуличний світильник на сонячних батареях 90W 6500К               

VS-701337 в кількості 16 шт.; 

1.3. Гусак для консольного світильника зі шпилькою 40D в кількості      

16 шт. (Рішення № 452 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

закріплення за КП „Каштан“ протирадіаційного укриття № 63095. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Закріпити за комунальним підприємством „Каштан“ (Скочко В.І.) 

захисну споруду цивільного захисту (протирадіаційне укриття №63095) 

загальною площею 79,3 м
2
 за адресою: Полтавська область, Пирятинський 

район, с.Калинів Міст, вул.Тімірязєва, 10. (Рішення № 453 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи 

виконкому міської ради, яка проінформувала про призначення керівника 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Призначити на посаду керівника Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Полтавської області Пономаренко Ларису Вікторівну на умовах 

строкового трудового договору (контракту) строком на 6 років з 9 грудня                 

2019 року. (Рішення № 454 додається). 

 

Присутні оплесками привітали Пономаренко Л.В. з успішним 

проходженням конкурсу та призначенням на посаду керівника Пирятинського 

ліцею. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Зубенко Ю.О., адміністратора Центру надання адміністративних послуг 



виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Договору 

про співробітництво територіальних громад по реалізації спільного проекту з 

надання якісних адміністративних послуг Центром надання адміністративних 

послуг виконкому Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Договору про співробітництво територіальних громад по 

реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області. 

(Рішення № 455 додається). 

 

22. 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“ –  21 депутат, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 456 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 457 додається). 

 

 



24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 

Спірідонову О.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. тимчасово залишив залу засідань та не брав участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Спірідонову О.В. технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,0570 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 458 

додається). 

 

25. 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) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

громадянам: 

1) Шпак К.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Назаренко Л.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0780 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Дубині Н.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0050 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Бражник Г.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Бражник Г.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0900 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Тимченку В.М., Тимченко Т.І., Тимченко К.В. на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,0638 га, розташовану за адресою: ***; 

7) Боржемській Є.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Богуну В.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

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



 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. 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 № 459 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Баришівська зернова компанія“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 14,1282 га (цільове 

призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(невитребувані земельні частки (паї)), розташованої за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради, укладений з 

товариством з обмеженою відповідальністю „Баришівська зернова компанія“ 

(Стасовський В.І.) 01 березня 2017 року, згідно з поданою заявою. (Рішення   

№ 460 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Газові автомобільні заправки“. 

 

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

 „проти“ –  1 (Горбачов О.В.);  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. не брав участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:023:0545, цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі), розташованої за  адресою: 

вул.Сумська, 2Б, м.Пирятин Полтавської області, укладений з товариством з 



обмеженою відповідальністю „Газові автомобільні заправки“ (Попов А.О.)      

20 грудня 2017 року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 461 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „БСТ“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „БСТ“  

(Остапенко О.В.) договір оренди земельної ділянки площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:023:0545, цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі), розташованої за адресою: 

вул.Сумська, 2Б, м.Пирятин Полтавської області, на суму 671375,00 грн 

(шістсот сімдесят одна тисяча триста сімдесят п’ять гривень 00 коп.), що 

складає 10% від нормативної грошової оцінки землі в цінах 2019 року, строком 

на 5 років. Сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 11189,58 грн 

(одинадцять тисяч сто вісімдесят дев’ять гривень 58 коп.). (Рішення № 462 

додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради за межами населених 

пунктів від 04.02.2010 та додаткової угоди від 01.08.2019. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до договору оренди невитребуваних паїв та паїв, на які не 

посвідчено право користування, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, на землях колишнього КСП „Авангард“ від 

04.04.2010 та додаткової угоди 01.08.2019, укладених між Пирятинською 

районною державною адміністрацією та ТОВ „ПКЗ-АГРО“, в зв’язку з тим, що 

гр. Омельяненко В.Г. посвідчив право власності в Державному реєстрі речових 



прав на земельну ділянку площею 3,4232 га (кадастровий номер ***), 

зменшивши площу орендованої земельної ділянки з 60,2257 на 56,8025 га. 

(Рішення № 463 додається). 

 

30. 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“. Зазначив, що профільна комісія 

рекомендує сесії міської ради укласти договір оренди на п’ять років за умови, 

що протягом 2020 року підприємство приведе цю територію у належний 

санітарний стан. Цю умову відобразити у договорі оренди і, в разі її 

невиконання, розірвати договір. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Догадаєв О.І., директор ТОВ „ПКЗ-АГРО“, який повідомив, що на цій 

земельній ділянці розміщені два об’єкта нерухомості, власником яких є ТОВ 

„ПКЗ-АГРО“, і до кінця 2016 року діяв договір оренди земельної ділянки, 

укладений з Пирятинською районною державною адміністрацією. Після 

закінчення терміну дії договору підприємство продовжувало сплачувати 

орендну плату. З 01 січня 2019 року земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності було передано у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. У квітні 2019 року 

ТОВ „ПКЗ-АГРО“ подало заяву щодо укладення договору оренди з 

Пирятинською міською радою, однак до цього часу питання не вирішено. На 

цій земельній ділянці планується будівництво складів та підприємства з 

переробки кукурудзи. 

Жайворонок О.Л., заступник голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що днями було проведено виїзне засідання комісії за участю 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  

Варави М.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стадника Є.В., директора ТОВ „ПКЗ-АГРО“  

Догадаєва О.І. Обстеженням встановлено, що земельна ділянка заросла 

чагарниками і поступово перетворюється на несанкціоноване сміттєзвалище, 

куди звозять тверді побутові відходи, залишки будівельних матеріалів тощо. 

Комісія вважає, що приватна особа навряд чи зможе навести там порядок, це 

під силу зробити великому підприємству, яке має спецтехніку й кошти. Тому 

комісія рекомендує надати в оренду зазначену земельну ділянку товариству 

„ПКЗ-АГРО“. Керівнику підприємства поставлено умову протягом 2020 року 

звільнити територію від сміття та чагарників, забезпечити належний 

санітарний стан. Якщо умову не буде виконано, договір оренди буде розірвано.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що на цій земельній ділянці розташовані 

два об’єкта нерухомості, один з яких планувалося використати для створення 



переробного підприємства відповідно до Плану місцевого економічного 

розвитку, прийнятого в рамках Угоди „Мери за економічне зростання“. 

Догадаєв О.І., директор ТОВ „ПКЗ-АГРО“, який повідомив, що 

підприємство не планує продавати будівлі, розміщені на цій земельній ділянці. 

Воно має наміри інвестувати кошти у розвиток виробництва. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що мова не йде про 

створення перепон для розвитку компанії. На його думку, до вирішення цього 

питання треба підходити виважено, врахувавши інтереси всіх суб’єктів, які 

здійснюють або планують здійснювати підприємницьку діяльність на цій 

території. Насамперед слід передбачити будівництво під’їзних шляхів та лінії 

електропередач, щоб та частина території, яка залишиться, не втратила 

інвестиційної привабливості. 

В обговоренні взяли участь також Клепач В.М., Кривобок В.І., 

Мірошніченко А.О., Скочко О.М., Якименко А.В., депутати міської ради, 

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

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

У підсумку обговорення Рябоконь О.П., міський голова, наголосив на 

необхідності прийняття рішення щодо укладення договору оренди земельної 

ділянки з ТОВ „ПКЗ-АГРО“, оскільки питання не вирішується вже вісім 

місяців, що є перешкодою розвиткові підприємства. Також зазначив, що 

відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради необхідно 

здійснити комплексне планування цієї території, залучивши профільну комісію 

міської ради, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради та всіх зацікавлених суб’єктів 

господарювання; визначити проїзди, лінії електропередач, які б забезпечили 

роботу виробничих потужностей на кожній із земельних ділянок, обговорити 

можливість дольової участі суб’єктів господарювання у будівництві. Цю 

роботу необхідно провести за лічені місяці.  

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття 

проєкту рішення за основу.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 8 осіб. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

Депутат Якименко А.В. запропонував доповнити проєкт рішення, 

відобразивши у ньому вимогу щодо приведення в належний санітарний стан 

земельної ділянки протягом 2020 року (підпункт 2.2 пункту 2) та умову 

стосовно розірвання договору оренди в разі невиконання вищезазначеної 

вимоги (пункт 3). 

 



Головуючий поставив на голосування прийняття рішення в цілому, з 

урахуванням пропозиції депутата Якименка А.В.  

 

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

 „проти“ –  3 особи;  

 „утрималися“ – 5 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є. були відсутні та не брали участі в 

голосуванні. Протокол поіменного голосування додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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 детальне обговорення питань, які виносяться на сесію,  

має відбуватися на засіданнях постійних комісій. Ті, кого цікавило це питання, 

повинні були прийти на засідання земельної комісії для участі в обговоренні. 

Натомість витрачено майже дві години, а рішення не прийнято. 

Клепач В.М., депутат міської ради, який погодився з думкою депутата 

Горбачова О.В., що обговорення такого проблемного питання мало відбутися 

на засіданні земельної комісії. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що він не знав, що це питання виноситься 

на розгляд сесії. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка сказала, що проєкт рішення вісім 

місяців був розміщений на вебсайті міської ради, двічі виносився на сесію і був 

відхилений. Запитала, з яких причин депутати не проголосували за це рішення. 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що протягом трьох років 

Пирятинська районна державна адміністрація не укладала договір оренди 

земельної ділянки з ТОВ „ПКЗ-АГРО“. Тепер і міська рада зволікає з 

прийняттям рішення. Відтак необхідно пояснити керівнику підприємства, яке 

не перший рік працює в нашому регіоні, платить податки, має на цій земельній 

ділянці об’єкти нерухомості, планує розвивати виробництво і утримувати 

територію в належному санітарному стані, якими є причини відмови.  

Якименко А.В., депутат міської ради, який запропонував повторно 

поставити на голосування проєкт рішення з даного питання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата        

Якименка А.В. щодо проведення повторного голосування з даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 4 особи. 

 



Троє депутатів не брали участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повторно поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

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

 „проти“ –  1 особа;  

 „утрималися“ – 4 особи. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є. були відсутні та не брали участі в 

голосуванні. Протокол поіменного голосування додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

(Догадаєв О.І.) договір оренди земельної ділянки площею 3,0923 га 

(кадастровий номер 5323810100:00:012:0178, цільове призначення: для іншого 

сільськогосподарського призначення), розташованої за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради, строком на         

7 років. (Рішення № 464 додається). 

 

Депутат Якименко А.В. залишив пленарне засідання.  

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з  гр.Улановською О.О. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0026 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:019:0007), розташованої за адресою: 

вул.Європейська, 1, м.Пирятин Полтавської області, укладений з 

гр.Улановською О.О. 07 грудня 2018 року, згідно з поданою заявою. (Рішення 

№ 465 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 



земельної ділянки з гр.Свічкою С.П.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Свічкою С.П. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0026 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення 

№ 466 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Бутком О.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні та не 

брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Бутком О.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0065 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення 

№ 467 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Максимом А.І.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Максимом А.І. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0283 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою***, для 



будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення 

№ 468 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Державному 

підприємству „Пирятинське лісове господарство“ технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу в постійне користування. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Державному підприємству „Пирятинське лісове 

господарство“ (Дудник С.В.) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,1104 га (кадастровий номер 5323810100:50:006:0225), розташованої 

за адресою: вул.Цибаня, 139, м.Пирятин Полтавської області, для ведення 

лісового господарства і пов’язаних з ним послуг. (Рішення № 469 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження  

гр.Дембовській Н.В. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Дембовській Н.В. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2500 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

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

470 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 



Павелку В.П. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Павелку В.П. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0405 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

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

471 додається).  

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства учасникам бойових дій: 

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

2) Конику Ю.І. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради для ведення особистого селянського господарства вищезазначеним 

учасникам бойових дій. (Рішення № 472 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Шульзі М.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Шульзі М.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої за 

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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 473 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Бражник Г.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бражник Г.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га, розташованої за 

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

474 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Данильченко О.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Данильченко О.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га, розташованої за 



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

475 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Науменко Т.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Науменко Т.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5100 га, розташованої за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 476 

додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Шпак К.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шпак К.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га, розташованої за 

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

477 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

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



ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки площею 1,0 га із земель комунальної власності за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 478 

додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів 

Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м.Пирятин Полтавської 

області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам                   

(Манько С.Л.) дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води). (Рішення № 479 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ФОП 

Михайлюк А.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Соборна, 28/1, м.Пирятин. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Михайлюка О.В. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не 

братиме участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні. Депутат 

Михайлюк не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Михайлюк А.І. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

загального користування орієнтовною площею 0,0012 га, розташованої за 

адресою: ***, для проходу пішоходів та проїзду людей з обмеженими 

можливостями з метою укладення договору сервітуту. (Рішення № 480 

додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Журавлю Р.С. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Журавлю Р.С. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0036 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 481 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Комаренку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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



 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Комаренку О.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0028 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 482 

додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Ящуку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ящуку С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0040 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 483 

додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Бельдію Д.Л. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Якименко А.В. були відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бельдію Д.Л. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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



адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 484 

додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

Депутат Хоменко О.В. залишив залу засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 485 

додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Захарченко А.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Мірошніченко (Захарченко) А.О. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку 

з чим вона не братиме участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. Депутат Мірошніченко (Захарченко) А.О. не брала участі в 

голосуванні. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Захарченко А.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га, 

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

(Рішення № 486 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Іванкіну О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Іванкіну О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 487 

додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Кулинич О.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кулинич О.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 488 

додається). 

 

 



55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Шерстюк О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шерстюк О.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0032 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 489 

додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

комунальної власності загального користування, розташованих по вул.Соборна 

та на Майдані Незалежності в м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

двох земельних ділянок комунальної власності загального користування 

площами 0,0030 га кожна, розташованих по вул.Соборна в м. Пирятин та на 

Майдані Незалежності в м. Пирятин. (Рішення № 490 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від          

25 червня 2019 року № 235 „Про затвердження громадянам технічних 



документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 235 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“, виклавши пункт 2 в наступній 

редакції:  

„2. Передати громадянам Бекезіній І.В., Охріменко З.С., Продану О.Є., 

Батраку В.О., Рубанову-Удоду Д.М., Федченко М.М., Калатіній Ю.С. 

вищезазначені земельні ділянки безоплатно у приватну власність“. 

2. Доповнити рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 235 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“ пунктом 4 наступного змісту: 

„4. Передати громадянам Володько О.Є., Бречці В.В., Дядюн Л.Б. 

вищезазначену земельну ділянку безоплатно у спільну часткову власність по 

1/3 частці кожному“. (Рішення № 491 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від          

25 червня 2019 року № 214 „Про плату за землю на 2020 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 214„Про плату за землю на 

2020 рік“, змінивши в додатку 1 „Ставки земельного податку для фізичних та 

юридичних осіб на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 



громади”, категорія земель „Землі промисловості“, код цільового призначення 

земельних ділянок 11.02 „Для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості“, для юридичних осіб за земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), відсоткову 

ставку з „7“ на „5“. (Рішення № 494 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про скасування рішення 

шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від         

29 жовтня 2019 року № 433 „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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визнати таким, що втратило чинність, рішення шістдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019 року № 433 

„Про затвердження Пирятинській районній раді технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу в постійне користування“. (Рішення № 492 

додається). 

 

60. 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). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Хоменко О.В., Якименко А.В. були 

відсутні. 

 

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 № 493 додається). 

 

Депутат Хоменко О.В. повернувся до зали засідань. 

 

61. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Кривобока В.І., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності та ЗМІ, який запропонував 

повернутися до розгляду питання № 6 „Про внесення змін до Програми 

висвітлення діяльності Пирятинської міської ради у засобах масової інформації 

на 2019 рік“. Зазначив, що проєкт рішення розглядався на засіданнях 

профільної та бюджетної комісій. Обидві комісії рекомендували винести на 

розгляд сесії проєкт рішення з даного питання із врахуванням поправок, 

внесених головою бюджетної комісії. Не зрозуміло, чому на сесії члени 

бюджетної комісії не підтримують власні рекомендації. На даний час є 

заборгованість Пирятинської міської ради за розміщення матеріалів у газеті 

„Пирятинські вісті“ та на ТРК „Пирятин“. 

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

виконкому міської ради, який проінфомував, які суми заборгувала 

Пирятинська міська рада засобам масової інформації за висвітлення діяльності 

депутатів міської ради та виконавчого комітету міської ради. 

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка нагадала, 

що відповідно до статті 2 Закону України „Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації“ органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування зобов’язані надавати засобам масової інформації повну 

інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 5 

цього ж Закону видатки на фінансування засобів масової інформації щодо 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування передбачаються у Державному бюджеті України та в місцевих 

бюджетах. Якщо орган місцевого самоврядування не висвітлює свою 

діяльність та не передбачає видатки на висвітлення своєї діяльності в засобах 

масової інформації, це є порушенням чинного законодавства України. 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка додала, що чинним законодавством 

визначено рішення, які потребують обов’язкового оприлюднення в засобах 

масової інформації. Так, одне з рішень, прийнятих на сьогоднішній сесії, а 

саме: „Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 214 „Про плату за 

землю на 2020 рік“, необхідно оприлюднити у газеті „Пирятинські вісті“, 



оскільки цим рішенням вносяться зміни до регуляторного акту. Як можна 

подавати рішення на оприлюднення, маючи заборгованість за розміщення 

попередніх матеріалів?  

Мірошніченко А.О., депутата міської ради, яка запропонувала провести 

повторне голосування з даного питання. 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який зазначив, що є цілий ряд рішень, які набувають чинності з моменту 

оприлюднення в засобах масової інформації. Це регуляторні акти, рішення про 

прийняття бюджету, звіти про виконання бюджету тощо. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що питання висвітлення 

діяльності Пирятинської міської ради у засобах масової інформації, в тому 

числі засобами телевізійного мовлення, стосується не тільки Кривобока В.І. та 

комісії, яку він очолює. Нагадав, що 10-15 років тому у північно-західному 

регіоні Полтавської області працювало декілька місцевих телеканалів: у 

Пирятині, Гребінці, Миргороді, Заводському, Гадячі. На даний час залишився 

один у Пирятині. Завдяки підтримці колишнього депутата Верховної Ради 

України Тараса Кутового та першого заступника Національної ради з питань 

телебачення та радіомовлення, пирятинки Ольги Герасим’юк телеканал 

отримав ліцензію на провадження телевізійного мовлення в цифровому 

форматі у семи районах. Це важливе досягнення, враховуючи, що телевізійні 

магнати, які прагнуть тримати під контролем інформаційний простір України, 

намагаються позбавити місцеві телекомпанії можливості працювати. Тому 

збереження місцевого телебачення – це завдання нашої громади і депутатів 

міської ради, зокрема. 

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка сказала, 

що, коли виникають зауваження щодо висвітлення тієї чи іншої події на 

телебаченні, треба обговорювати це питання з керівництвом телеканалу і 

журналістом, який готував матеріал. Наголосила, що і депутати, і виконавчий 

комітет міської ради роблять спільну справу і висвітлювати їхню діяльність 

необхідно. Попросила звернути на це увагу і проголосувати за те, щоб робота 

депутатів і працівників міської ради висвітлювалася і співпраця міської ради із 

наявними засобами масової інформації продовжувалася. Нагадала, що, за 

результатами соціологічних досліджень, які проводилися в рамках участі 

Пирятинської міської ради у міжнародних проєктах, у рейтингу засобів масової 

інформації Пирятинської ОТГ телебачення займає другу позицію. До речі, у 

цьому опитуванні брали участь не тільки жителі громади, а й депутати міської 

ради. Експертам було надано список депутатів, з якого вони самостійно обрали 

кількох респондентів. Із 78 об’єднаних громад України, де було проведено таке 

опитування, лише одиниці мають телебачення, яке посідає друге місце після 

друкованих ЗМІ як джерело інформації. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка підтримала пропозицію голови 

постійної комісії Кривобока В.І. щодо проведення повторного голосування 

стосовно внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради у 

засобах масової інформації на 2019 рік. Мотивувала свою позицію тим, що, по-

перше, відповідно до чинного законодавства орган місцевого самоврядування 



зобов’язаний висвітлювати свою діяльність, по-друге, на даний час є 

заборгованість за розміщення інформаційних матеріалів у газеті та на 

телебаченні і цю заборгованість необхідно погасити. Разом з тим, звернулася 

до представників ТРК „Пирятин“ посилити увагу редакційної колегії до якості 

матеріалів, що стосуються висвітлення діяльності депутатів міської ради. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який сказав, що цю пісню 

стосовно необхідності погашення боргів за висвітлення діяльності міської ради 

депутати чують уже не вперше. На його думку, треба висвітлювати діяльність в 

межах затверджених обсягів фінансування. Якщо утворилися борги, це питання 

виконавчого комітету міської ради. 

Рябоконя О.П., міського голову, який підкреслив, що саме за висвітлення 

депутатської діяльності утворилися перші борги і вони продовжують зростати. 

Виконавчий комітет міської ради, навпаки, заощаджує кожну копійку. Крім 

того, на тренінгах з медіаграмотності експерти наголошують, що одна з 

технологій боротьби з опонентом – це не давати йому виходу у засоби масової 

інформації, щоб ніхто не знав ні його бачення ситуації, ні його стратегії, ні 

того, що він робить. І тоді можна паплюжити його, як це роблять у соціальних 

мережах опоненти Пирятинської міської ради. 

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

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

захисту, який запропонував провести повторне голосування стосовно внесення 

змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради у засобах 

масової інформації на 2019 рік. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата       

Горбачова О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Драло І.Г.). 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Приходько В.О., Якименко А.В. були 

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

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повторно поставив на голосування проєкт рішення „Про 

внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради 

в засобах масової інформації на 2019 рік“ 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 1 (Драло І.Г.). 

 



Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Приходько В.О., Якименко А.В. були 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 388 ,,Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 495 додається). 

 

Депутат Хоменко О.В. залишив пленарне засідання. 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

що у зв’язку з прийняттям рішення про внесенням змін до Програми 

висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації 

на 2019 рік необхідно внести відповідні зміни до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, передбачивши фінансування цієї Програми 

в сумі 90,0 тис.грн. 

Кривобока В.І., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності та ЗМІ, який запропонував 

провести повторне голосування з даного питання. 

Жайворонка О.Л., який сказав, що перш ніж проводити повторне 

голосування, треба скасувати прийняте рішення. 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який запропонував одним рішенням внести зміни до бюджету та 

скасувати рішення, за яке було проголосовано раніше. 

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

виконкому міської ради, який сказав, що оскільки на голосування буде 

винесено новий проєкт рішення, необхідно внести зміни до порядку денного 

сесії, включивши розгляд ще одного питання „Про внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 

 

У пленарному засіданні відбулася перерва, під час якої було проведено 

консультації та підготовлено проєкт рішення. 

 

Після перерви головуючий поставив на голосування пропозицію щодо 

внесення змін до порядку денного сесії: включення питання № 61 „Про 

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на  

2019 рік“. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 1 (Дубров М.Я.). 

 



Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Приходько В.О., Хоменко О.В., 

Якименко А.В. були відсутні. Депутат Йощенко В.М. не брав участі в 

голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

61. 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“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є., Приходько В.О., Хоменко О.В., 

Якименко А.В. були відсутні. Депутат Йощенко В.М. не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

на 2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення вважати невід’ємною його частиною. 

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення шістдесят другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року        

№ 446 „Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік“. (Рішення № 496 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

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

захисту, який запропонував створити робочу групу, включити до її складу 

трьох членів освітянської комісії, чотирьох членів бюджетної комісії, доручити 

заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринцю І.С. очолити цю робочу групу. Запросити на засідання депутатів 

постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту, директорів закладів охорони здоров’я Пирятинської районної ради 

Гаркавенка О.М. та Дядькову І.М. 

Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував розглянути на 

засіданні робочої групи питання щодо забезпечення надання якісних медичних 

послуг жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та 

стратегії розвитку медичної галузі Пирятинського району. 

Дядькову І.М., директора комунального підприємства „Пирятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, 

яка проінформувала про ситуацію, яка склалася у комунальному підприємстві. 



Зазначила, що Міністерство охорони здоров’я України активно пропагує 

розвиток приватної медицини на первинному рівні. Зокрема, експертами 

розроблено спеціальний посібник „Методичні рекомендації для приватно 

практикуючого лікаря“, в якому надано практичні поради щодо відкриття 

приватного медичного кабінету: реєстрація ФОП та закупівля обладнання, 

порядок отримання ліцензії, порядок укладення договору з НСЗУ, порядок 

справляння лікарем-ФОП податків тощо. В результаті два педіатри, які раніше 

працювали у комунальному підприємстві, на даний час зареєструвалися як 

лікарі-ФОП, уклали договори з Національною службою здоров’я України та 

здійснюють приватну практику. Третій лікар також виявив бажання розпочати 

підприємницьку діяльність і на даний час займається отриманням ліцензії на 

провадження медичної практики. Працюючи у комунальному підприємстві, 

педіатри обслуговували по 1500 дітей. А для лікарів-ФОП встановлено норму 

900 дітей. Приватні лікарі не підпорядковані комунальному підприємству та 

органу місцевого самоврядування, тому вплинути на їхню діяльність не можна. 

Така тенденція прослідковується по всій Україні, і рано чи пізно цим шляхом 

підуть сімейні лікарі. Нових лікарів підприємство не очікує, хоча проводилася 

певна робота: оголошення на сайті, листи до навчальних медичних закладів, 

особисті зустрічі з інтернами. Сьогодні це питання обговорювалося на 

профільній комісії районної ради. Висловлювалися думки щодо необхідності 

прийняття постанови Кабінету Міністрів України, яка б зобов’язувала молодих 

спеціалістів, які навчалися у медичних закладах за державним замовленням, 

відпрацювати рік або два за направленням. 

Підприємство забезпечено необхідним обладнанням. Виготовлено проєкт 

капітального ремонту будівлі, але недостатньо коштів на його реалізацію. 

Цього року планується ремонт кабінетів лікарів та, можливо, реєстратури. На 

даний час підприємство виживає за рахунок коштів, які отримують лікарі 

відповідно до укладених декларацій. Частина коштів йде на утримання ФАПів. 

Хотілося б зберегти ту мережу, яка є на сьогодні, хоч на рівні Міністерства 

охорони здоров’я України мова йде про те, що ФАПи залишаться тільки в тих 

населених пунктах, де проживає 700 і більше людей. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що Пирятинська районна 

рада, створюючи комунальні підприємства охорони здоров’я, мала б 

усвідомлювати, що необхідно проводити певну політику у цій галузі. 

Запрошуючи керівництво і депутатів районної ради на зустріч, міська рада 

хоче почути, що планується робити далі? Яка стратегія збереження і розвитку 

галузі? Яка допомога з боку міської ради потрібна для реалізації цієї стратегії? 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував, що прокуратура виступила з позовом на користь 

громади стосовно скасування двох державних актів на право власності на 

земельні ділянки, розташовані на колишній території підприємства 

„Пирятинський райпостач“. Відповідачем у цій справі виступає Пирятинська 

міська рада, яка у 2009 році прийняла рішення про розподіл цієї території на  

11 земельних ділянок та передачу їх під житлову забудову. На даний час 

житлове будівництво не здійснюється, територія заросла бур’янами та 



чагарниками. Є один нюанс: сплата судового збору в розмірі 13 тисяч гривень 

за кожен позов. Прокуратура запитує, якою є позиція міської ради: залишити в 

силі рішення 2009 року чи підтримати позов прокурора та отримати 

можливість повернути всі земельні ділянки у власність громади. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що думка депутатів є дуже 

важливою, і запропонував тим, хто підтримує позов прокуратури, 

проголосувати, незважаючи на те, що частина депутатів залишила пленарне 

засідання. 

 

Голосування відбувалося шляхом підняття руки.  

 

„За“ -  11 депутатів міської ради:  

 Горбачов О.В., Драло І.Г., Дубров М.Я., Йощенко В.М., 

Клепач В.М., Клименко Ю.В., Кривобок В.І., Михайлюк О.В., Скочко О.М., 

Томко С.Я., Чайка Т.Г.;  

 міський голова Рябоконь О.П.; 

„проти“ -   0 осіб; 

„утрималися“ – 1 (Жайворонок О.Л.). 

 

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

виконкому міської ради, запросив присутніх на громадські слухання щодо 

обговорення проєкту Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, які відбудуться у 

суботу, 30 листопада, о 14 годині, в приміщенні Центру дитячої та юнацької 

творчості. 

 

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

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


