
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання шістдесят четвертої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

23 грудня 2019 року № 71 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 18 депутатів. 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Клименко Ю.В. 

 Крицький М.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 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 апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 

 

Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Бурий М.С.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Йощенко В.М., Клепач В.М. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

Депутат Скочко О.М. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Михайлюк О.В., Шаповал Д.Г. 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 На розгляд шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання виноситься 54 питання. Вони оприлюднені на власному сайті 

територіальної громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які 

проходили 12, 16, 17, 18 та 19 грудня 2019 року. Таким чином, був 

сформований проєкт порядку денного, який налічує 54 питання та, відповідно 

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

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

2. Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та 
клімату Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року  

3. Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 
2020 рік  

4. Про затвердження Програми інформатизації Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

5. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської 
міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік  

6. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та 
соціального забезпечення населення на 2020 рік  

7. Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2020 рік  

8. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у    
2020 році  

9. Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим 
дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році“  

10. Про затвердження Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“  

11. Про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2020 рік 

12. Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2020 рік  

13. Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на      

2020 рік  

14. Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

15. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік  



16. Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його 
безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  

17. Про затвердження Програми реалізації проєктних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

18. Про затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі 
в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

19. Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних 
послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ у 2020 році  

20. Про ліквідацію методичного кабінету відділу освіти Пирятинської 
міської ради  

21. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих 

органів апарату Пирятинської міської ради на 2020 рік  

22. Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 
освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 

плати  

23. Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти на 2020 рік  

24. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік  

25. Про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік  

26. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами та вивісок 
на території населених пунктів Пирятинської міської ради  

27. Про затвердження Комплексної схеми розміщення зовнішньої 

реклами на території м.Пирятин  

28. Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів 

Пирятинської міської ради 

29. Про затвердження нормативно-правових актів щодо використання 

комунального майна, що знаходиться у власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

30. Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 

(будинків, жилих приміщень у гуртожитках) у власність громадян  

31. Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території 

Пирятинської міської ОТГ 

32. Про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових 
відходів з території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

33. Про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових 
відходів з території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

34. Про встановлення нормативу відрахування у 2020 році комунальними 
підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  



35. Про затвердження переліку об’єктів, які перебувають на балансі 
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд  

36. Про надання дозволу Пирятинським госпрозрахунковим очисним 
спорудам на списання основних засобів  

37. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансового 

обліку ЗДО „Сонечко“  

38. Про зміну назви закладів дошкільної освіти  

39. Про затвердження Положення про старосту  
40. Про затвердження Порядку професійного навчання посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів Пирятинської міської ради на 2020 рік  
41. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

42. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період  

43. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

44. Про надання дозволу гр.Боржемській Є.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

45. Про надання дозволу гр.Бацман Н.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

46. Про надання дозволу гр.Глинському І.П. на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

47. Про припинення договору оренди земельної ділянки з        

гр.Конопліч Г.Г.  

48. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Конопліч А.І.  
49. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту на території Пирятинської міської 

ради  

51. Про надання дозволу ТОВ „Пирятинське ремонтно-транспортне 

підприємство“ на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

52. Про надання Пирятинській міській раді дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд, по вул.Цибаня  в  м. Пирятин  

53. 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  

54. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Грицай О.Б.  
55. Різне 

 

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

порядок денний за основу. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

шістдесят четвертої сесії в цілому. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання шістдесят четвертої 

сесії міської ради, який налічує 54 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях № 1 та № 25 порядку денного - до 20 хв. 

інформація по інших питаннях  - до 5 хв. 

для виступів в обговоренні  - до 3 хв. 

питання-відповіді  - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 3 годин без перерви. 

 

 На сесію прибув та зареєструвався депутат Солонський С.П. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, повідомила, що, відповідно до 

Регламенту роботи Пирятинської міської ради, на виступ записався міський 

голова Рябоконь О.П.  

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який виступив з відкритим зверненням у 

зв’язку з тривожною ситуацією, яка на сьогодні склалася в галузі охорони 

здоров’я Пирятинського району: 

„Змушений виступити з відкритим зверненням у зв’язку з тривожною 

ситуацією, яка на сьогодні склалася в галузі охорони здоров’я щодо 

забезпечення медичним обслуговуванням дорослого, а особливо дитячого 

населення, коли лише в Пирятинській ОТГ не охоплено деклараціями близько 

40% мешканців, коли Центр первинної медичної допомоги, у зв’язку з тим, що 

лікарі переходять на приватну практику, до кінця наступного року може 

збанкрутіти, а наші люди так і не отримають необхідного медичного 

обслуговування. Не зрозумілою на сьогодні є перспектива подальшого 

функціонування Пирятинської ЦРЛ. Особливо резонансним є питання 

можливого закриття дитячого відділення. Ще більш критичною є ситуація в 

сільській місцевості з подальшим утриманням та функціонуванням  ФАПів. 

Відсутність системної роботи щодо надання первинної медичної допомоги в 

сільській місцевості може призвести до їх закриття. 

Останнім часом ситуація навколо проблем у галузі охорони здоров’я 

додатково штучно провокується і нагнітається у соціальних мережах, звучать 

необґрунтовані, перекручені звинувачення і чутки в бік міської ради та 

міського голови щодо невжиття відповідних заходів, нефінансування цих 

комунальних установ та закриття відділень. 

Наголошуємо, що засновником Центру первинної медичної допомоги і 

Центральної районної лікарні є Пирятинська районна рада, якою делеговані 

Пирятинській райдержадміністрації повноваження, визначені статтею 22 

Закону України „Про місцеві державні адміністрації“ щодо забезпечення 

охорони здоров’я: здійснення керівництва закладами охорони здоров’я, 

збереження їх мережі на території району, вжиття заходів щодо запобігання 

інфекційним захворюванням, епідеміям, а також організації роботи медичних 

закладів по поданню допомоги населенню. Тому, оскільки районне керівництво 

залишило повноваження охорони здоров’я за собою, то саме воно й повинне 

забезпечувати ефективне управління медичними комунальними 

підприємствами та здійснювати надання якісних медичних послуг жителям 

всього району, в тому числі і ОТГ. 

У 2018 році, розуміючи проблеми в галузі охорони здоров’я та 

висловлюючи готовність до змін і вирішення проблем, ми намагалися створити 

міський ЦПМД. Через супротив з боку районної ради нам не вдалося 

реалізувати свої наміри. Незважаючи на це, впродовж останніх двох років 

мною особисто неодноразово ініціювалися робочі зустрічі за участю депутатів 

міської ради та керівництва районної ради і райдержадміністрації щодо 

необхідності напрацювання подальших кроків для вирішення питання 

функціонування медичної галузі. Оскільки міська рада не є засновником 

медичних комунальних підприємств,  то і реальних важелів впливу на ситуацію 

ми не маємо. Але з метою підтримки медичної галузі з бюджету ОТГ у 2018-

2019 роках було виділено близько 4.5 млн. грн. Це  одна з найбільших по 



області фінансових допомог з місцевого бюджету закладам охорони здоров’я. І 

навіть вона не вирішує проблему галузі! Якщо існуючий підхід районного 

керівництва збережеться і в 2020 році, то буде втрачена можливість розвитку 

медичної галузі, а пирятинці залишаться без належного медичного 

обслуговування. 

Щоб не допустити до такої ситуації мною на засіданні постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту було знову ініційовано спільну зустріч 

депутатських комісій міської та районної рад за участю керівництва міста та 

району щодо напрацювання подальших кроків у напрямку розробки Стратегії 

розвитку медицини. Сьогодні завершується формування основного бюджету на 

2020 рік. Робоча зустріч відбулася 10 грудня, проте до цього часу ніяких 

пропозицій ми не отримали, окрім листів самих керівників медичних 

комунальних підприємств з проханнями в черговий раз виділити кошти на 

утримання закладів. Стратегія розвитку  медичної галузі Пирятинського 

району чи План дій, який би містив конкретні заходи по формуванню цілісної 

мережі комунальних і приватних сімейних лікарів, створення умов для 

збереження відділень Пирятинської ЦРЛ та придбання необхідного для них 

обладнання, так до цього часу засновником, тобто Пирятинською районною 

радою, не надані. 

Тому звертаюся, в першу чергу, до керівництва районної ради з вимогою 

не маніпулювати свідомістю пирятинців та не загравати з виборцями, а в 

повному обсязі виконувати свої повноваження, як засновника комунальних 

підприємств охорони здоров’я, сформувати та надати конкретний План дій 

щодо розвитку медичної галузі для забезпечення якісних медичних послуг 

жителям району та ОТГ. 

Зі свого боку відповідально заявляю, що Пирятинська міська рада готова 

долучитися до реалізації заходів Плану дій. Більше того, ми готові залучити до 

цього процесу всі можливі ресурси, в тому числі і соціально-відповідальний 

бізнес, який працює на території нашої громади.“ 

 

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             

28 листопада по 23 грудня 2019 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

Повідомила, що відповідно до вимог чинного законодавства України, 

управлінням економіки виконкому міської ради був підготовлений проєкт 

Плану на 2020 рік.  В ході проведення процедури громадського обговорення 



надійшло близько 90 пропозицій, які були проаналізовані на предмет 

відповідності стратегії розвитку громади, узагальнені та включені до базового 

проєкту Плану. Ці пропозиції було розглянуто на профільних комісіях міської 

ради, в результаті чого до проєкту Плану було внесено 31 поправку. 

Повідомила також, що проєкт Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік був 

розглянутий Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій Полтавської облдержадміністрації на відповідність нормам 

законодавства та стратегічним цілям розвитку Полтавської області та отримав 

позитивний висновок. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяли участь депутати міської ради Бурий М.С.,       

Дубров М.Я., Куча О.Є., Хоменко О.В., заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Варава М.В., керуючий справами 

виконкому міської ради Кочур Л.В., головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської ради Биков Р.В. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. запропонував 

прийняти рішення в цілому з урахуванням зауважень та пропозицій. 

 

Під час обговорення даного питання на сесію прибули та 

зареєструвалися депутати Куча О.Є. та Якименко А.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. (Рішення № 499 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади до 2030 року.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року. 

(Рішення № 500 додається). 



3. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік. 

(Рішення № 501 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму інформатизації Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки. (Рішення № 502 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запитав, яка сума заборгованості по сплаті за 

висвітлення депутатської діяльності у газетах. 

Нестерець Т.Д., доповідач, яка відповіла, що станом на 23 грудня       

2019 року сума боргу становить 3 408 грн.  

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, у яких друкованих 

виданнях висвітлювалася діяльність Пирятинської міської ради. 

Нестерець Т.Д., доповідач, яка повідомила, що протягом 2019 року газета 

„Пирятинські вісті“ надала міській раді послуг на суму 250 760,25 грн; газета 



„Свіжий Апельсин“ – на суму 63 186,41 грн; газета „Пирятинська правда“ – на 

суму 24 794,25 грн. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму висвітлення діяльності Пирятинської міської ради 

в засобах масової інформації на 2020 рік. (Рішення № 503 додається).  

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Комплексну програму соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2020 рік. (Рішення № 504 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2020 рік. (Рішення № 505 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2020 році.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році. 

(Рішення № 506 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження Програми „Стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

2020 році“.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році“. 

(Рішення № 507 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“. (Рішення   

№ 508 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“ на 

2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму ,,Опікуємося освітою“ на 2020 рік. (Рішення № 509 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2020 рік.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік. 

(Рішення № 510 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 

2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів на 2020 рік. 

(Рішення № 511 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Ткаченко Н.В., економіста КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував найближчим часом 

провести збори з колективом КП „Каштан“ для обговорення питання щодо 

підвищення ефективності роботи у звʼязку з передбаченням коштів на 

преміювання працівників з благоустрою.   

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. (Рішення № 512 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Ткаченко Н.В., економіста КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Каштан“ на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік. (Рішення № 513 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

рекомендував розробнику спільно з постійною комісією  з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (Хоменко О.В.) визначитися з черговістю виконання заходів 

Програми, щоб в 2020 році провести запланований ремонт тротуарів. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. (Рішення  

№ 514 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки, яка проінформувала про затвердження 

Програми реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету (бюджету 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

(Рішення № 515 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., заступника директора КП „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми закріплення спеціалістів 

медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. (Рішення  

№ 516 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми співфінансування оплати 

медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ у 2020 році. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“            

у 2020 році. (Рішення № 517 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про ліквідацію методичного кабінету відділу освіти 

Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити шляхом ліквідації методичний кабінет відділу освіти 

Пирятинської міської ради (Рішення № 518 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження структури та 

загальної чисельності виконавчих органів апарату Пирятинської міської ради 

на 2020 рік. Повідомила, що даним проєктом пропонується затвердити 

структуру та загальну чисельність виконавчих органів апарату Пирятинської 

міської ради на 2020 рік в кількості 74,0 штатних одиниць, в тому числі 

чисельність апарату виконкому міської ради в кількості 62,0 штатні одиниці, та 

ввести у відділ освіти, молоді та спорту міської ради 1 штатну одиницю 

головного спеціаліста. 

 

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

„проти“ –  2 особи; 

„утрималися“ –  7 осіб. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував сформувати інші 

пропозиції до проєкту рішення, щоб затвердити структуру апарату міської ради 

на 2020 рік.  

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

повідомила, що стаття 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ визначає, що виключною компетенцією сільської, селищної, міської 

ради є затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови 

структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів, тому затвердження структури та загальної чисельності 

виконавчих органів апарату Пирятинської міської ради – це процедура щорічна 

і відноситься до повноважень ради. В звʼязку з тим, що стаття 54 того ж Закону 

визначає, що сільська, селищна, міська рада у межах затверджених нею 

структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі 

органи для здійснення повноважень, було запропоновано збільшити штат 



відділу освіти, молоді та спорту. Постійна комісія міської ради з питань освіти, 

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

підтримала пропозицію щодо введення у відділ освіти, молоді та спорту 

міської ради однієї штатної одиниці головного спеціаліста, тому що в тому 

складі, у якому відділ працює на даний час (начальник і два головних 

спеціаліста), він не може якісно виконувати покладені на нього функції. Тричі 

оголошувався конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 

відділу на час відпустки по догляду за дитиною, але охочих тимчасово зайняти 

вакантне місце не було. Повідомила, що, відповідно до висновків експертів, 

структура і загальна чисельність працівників Пирятинської міської ради 

найменша. Зважаючи на обсяг функцій і повноважень, які взяв на себе орган 

місцевого самоврядування, структура Пирятинської міської ради може 

налічувати вдвоє більше осіб. Для порівняння повідомила, що відділ освіти 

Тростянецької міської ОТГ налічує 8 осіб, має методичний кабінет і 

централізовану бухгалтерію, всього – 16 осіб.  

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який повідомив, що дане питання виносилося на розгляд 

комісії 19 грудня 2019 року, але члени комісії не підтримали проєкт рішення у 

запропонованій редакції. Вніс пропозицію виключити з проєкту рішення 

підпункт про введення у відділ освіти, молоді та спорту міської ради однієї 

штатної одиниці головного спеціаліста. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, як було використано 

кошти, передбачені на заробітну плату працівникам методичного кабінету, 

якщо працівників звільнено з вересня 2019 року. 

Цюра І.О., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка сказала, що фонд заробітної плати методичного 

кабінету був зменшений у звʼязку з відсутністю працівників, а кошти 

спрямовано на інші потреби. 

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

виконкому міської ради, який проінформував, що рішенням пʼятдесят сьомої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради від 04 липня 2019 року № 261 

„Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік“ було зменшено планові призначення, передбачені на утримання 

методичного кабінету, в сумі 150,0 тис. грн. Зазначив, що додаткова штатна 

одиниця вводиться у відділ освіти, молоді та спорту у звʼязку з тим, що 

попереднім рішенням сесії ліквідовано методичний кабінет відділу. 

Планується, що цей спеціаліст буде координувати роботу 12 методичних 

обʼєднань. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що на засіданні бюджетної 

комісії він пропонував збільшити кількість штатних одиниць у відділі освіти, 

молоді та спорту в межах затвердженої структури, за рахунок наявних 

вакантних посад. 

В обговоренні також взяли участь депутати міської ради         

Жайворонок О.О., Клепач В.М., Хоменко О.В., начальник відділу освіти, 



молоді та спорту міської ради Зуєв С.В., начальник фінансового управління 

міської ради Кеда С.Ю. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. запропонував 

винести питання на повторне голосування; виключити із проєкту рішення 

пункт наступного змісту: „ввести у відділ освіти, молоді та спорту міської ради 

1 штатну одиницю головного спеціаліста“; затвердити структуру та загальну 

чисельність виконавчих органів апарату Пирятинської міської ради на 2020 рік 

в кількості 73,0 штатні одиниці, в тому числі чисельність апарату виконкому 

міської ради в кількості 62,0 штатні одиниці. 

 

Під час обговорення депутат Якименко А.В. залишив пленарне засідання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо проведення 

повторного голосування з даного питання. 

 

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

„проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

„утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.) 

 

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

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення у новій редакції. 

 

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

„проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

апарату Пирятинської міської ради на 2020 рік в кількості 73,0 штатні одиниці, 

в тому числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості             

62,0 штатні одиниці. (Рішення № 519 додається). 

 

Депутат Куча О.Є. тимчасово залишив залу засідань. 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної 

середньої освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та 

батьківської плати. 

 



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської 

ради (Василенко М.В., Пономаренко Л.В., Шкурупій Л.Г.): 

1.1. Забезпечити організацію повноцінного збалансованого харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти, які знаходяться у комунальній 

власності Пирятинської міської ради. 

1.2. Вжити заходів для максимального охоплення учнівської молоді 

гарячим харчуванням. 

1.3. З 01 січня 2020 року встановити грошову норму витрат на гаряче 

харчування в день на одного учня віком від 6 років і старше (1 – 11 класи) у 

розмірі 12 гривень. (Рішення № 520 додається). 

 

Депутат Михайлюк О.В. тимчасово залишив залу засідань. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження розміру вартості харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти на 2020 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В. та Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити розмір вартості харчування дітей на 2020 рік у закладах 

дошкільної освіти Пирятинської міської ради в сумі 30 грн 00 коп. на день. 

(Рішення № 521 додається). 

 

24. 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. 



Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В. та Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. (Рішення № 522 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. У звʼязку з тим, що депутатами не була підтримана 

пропозиція щодо введення у відділ освіти, молоді та спорту однієї штатної 

одиниці, запропонувала кошти в сумі 351500 грн, передбачені у фонді оплати 

заробітної плати, зняти і перенести на резервний фонд.  

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити на 2020 рік: 

доходи бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 151 009 033 гривень, в тому числі доходи загального фонду 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в сумі                                

147 873 533 гривень, доходи спеціального фонду бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 3 135 500 гривень згідно з 

додатком 1 до цього рішення;  

видатки бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 151 009 033 гривень, в тому числі видатки загального фонду 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в сумі 

133 597 335 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 17 411 698 гривень згідно з 

додатком 3 до цього рішення. (Рішення № 523 додається). 

 

Депутат Скочко О.М. залишив пленарне засідання сесії. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території 

населених пунктів Пирятинської міської ради.  



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами та вивісок на 

території населених пунктів Пирятинської міської ради. (Рішення № 524 

додається). 

 

Депутат Дубров М.Я. тимчасово залишив залу засідань. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами на території 

м.Пирятин. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Комплексну схему розміщення зовнішньої реклами на 

території міста Пирятин. (Рішення № 525 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Правил благоустрою населених пунктів Пирятинської міської 

ради. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів 

Пирятинської міської ради. (Рішення № 526 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження нормативно-правових 

актів щодо використання комунального майна, що знаходиться у власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про оренду майна комунальної власності 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 1). 

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що 

знаходиться у комунальній власності Пирятиниської об’єднаної територіальної 

громади (додаток 2). 

3. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за 

оренду майна комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади (додаток 3). 

4. Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 4). 

5. Затвердити Типовий договір короткострокової оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 5). 

(Рішення № 527 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження Положення про порядок 

передачі квартир (будинків, жилих приміщень у гуртожитках) у власність 

громадян. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про порядок передачі квартир (будинків, жилих 

приміщень у гуртожитках) у власність громадян. (Рішення № 528 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки, яка проінформувала про обмеження реалізації 

алкогольних напоїв на території Пирятинської міської ОТГ. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Заборонити продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у визначений час доби: 

в торговельних об’єктах, у тому числі: спеціалізованих магазинах, 

спеціалізованих відділах (секціях): з 22.00 до 09.00 год.; 

в закладах ресторанного господарства: з 23.00 до 09.00 год. (Рішення     

№ 529 додається). 

 

Депутати Дубров.М.Я. та Куча О.Є повернулися до зали засідань. 

Депутати Бурий М.С. та Клепач В.М. тимчасово залишили залу засідань. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про визначення надавача послуг з 

вивезення рідких побутових відходів з території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Клепач В.М., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Визначити з 23 грудня 2019 року по 23 грудня 2020 року виконавцем 

послуг з вивезення рідких побутових відходів на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинські госпрозрахункові 

очисні споруди. (Рішення № 530 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про визначення надавача послуг з 

вивезення твердих побутових відходів з території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Клепач В.М., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити з 23 грудня 2019 року по 23 грудня 2020 року виконавцем 

послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади комунальне підприємство 

„Каштан“. (Рішення № 531 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, яка проінформувала про встановлення нормативу 

відрахування у 2020 році комунальними підприємствами міської ради частини 

чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Клепач В.М., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) 

господарських організацій, які належать до комунальної власності, або у 

статутних фондах яких є частка комунальної власності, в розмірі 5 (п’яти) 

відсотків від обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, отриманого від 



щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році. (Рішення        

№ 532 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

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

перебувають на балансі Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Жайворонок О.Л.). 

 

Депутати Бурий М.С., Клепач В.М., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік об’єктів, які перебувають на балансі Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд, що додається. (Рішення № 533 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу 

Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам на списання основних 

засобів. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Клепач В.М., Скочко О.М. та Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на списання з балансового обліку основних засобів: 

1) автомобіль легковий ГАЗ 31029, номерний знак ВІ 93-48 АС, 1995 

року випуску, первісна вартість 19800,00 грн, залишкова вартість – 0 грн; 

2) автомобіль вантажно-пасажирський УАЗ 3303 ЛЕК 452, номерний 

знак 133-18 СН, 1992 року випуску, первісна вартість 3286,43 грн, залишкова 

вартість 0 грн, які не придатні для подальшої експлуатації. (Рішення № 534 

додається).  

 

Депутат Клепач В.М. повернувся до зали засідань. 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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



проінформувала про надання дозволу на списання основних засобів з 

балансового обліку ЗДО „Сонечко“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансового обліку закладу дошкільної освіти „Сонечко“ основних 

засобів: шафи медичної, інвентарний № 10640031, 1978 року придбання, 

(первинна вартість 113,00 грн, залишкова вартість – 0 грн), яка не придатна для 

подальшої експлуатації. (Рішення № 535 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про зміну назви закладів дошкільної освіти.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перейменувати Пирятинські дошкільні навчальні заклади в Пирятинські 

заклади дошкільної освіти Пирятинської міської ради Полтавської області та 

внести зміни до Статутів. (Рішення № 536 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про 

старосту. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про старосту села (сіл) Пирятинської міської ради 

у новій редакції, що додається. (Рішення № 537 додається). 

 

Депутат Бурий М.С. повернувся до зали засідань. 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Порядку 

професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів 

Пирятинської міської ради на 2020 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок професійного навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів Пирятинської міської ради на 2020-2024 роки. 

(Рішення № 538 додається). 

  

41. 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“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 539 додається). 

 

42. 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“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 540 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала 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) Калугіній Н.Ф., Васяніну Ю.Ф. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0585 га, розташовану за адресою: ***; 

2) Смолянському В.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 

га, розташовану за адресою: ***; 

3) Глинському І.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Ковбі В.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою:***; 

5) Биху С.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Сайку О.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Теплюк Г.В., Хандолі К.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0579 га, розташовану за адресою: ***; 

8) Кійку О.Г. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

9) Докторенку А.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

10) Лупейку М.Г. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) зазначеним громадянам. (Рішення № 541 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу 

гр.Боржемській Є.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Боржемській Є.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

господарства. (Рішення № 542 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу 

гр.Бацман Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бацман Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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

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

543 додається). 

 

 

 



46. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу 

гр.Глинському І.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Глинському І.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6600 га, розташованої за 

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

544 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про припинення договору 

оренди земельної ділянки з гр.Конопліч Г.Г.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0024 га, 

розташованої за адресою: ***, укладений з гр.Конопліч Г.Г. 07 грудня 2017 

року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 545 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про укладення договору 

оренди земельної ділянки з гр.Конопліч А.І.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

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

0,0024 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком до 31 грудня 2024 року. (Рішення № 546 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань, яка проінформувала про укладення договору оренди земельної ділянки 

з ТОВ „Пирятинський сирзавод“ . 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „Пирятинський 

сирзавод“ (Бартошак В.А.) договір оренди земельної ділянки площею 1,0013 га 

строком на 5 років. (Рішення № 547 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу ТОВ 

„ПКЗ-АГРО“ на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного 

пункту на території Пирятинської міської ради. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту на території Пирятинської міської 

ради. (Рішення № 548 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу ТОВ 



„Пирятинське ремонтно-транспортне підприємство“ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Пирятинське 

ремонтно-транспортне підприємство“ (Головко В.І.) на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,459 га для обслуговування 

виробничих приміщень та споруд промислового призначення. (Рішення № 549 

додається). 

  

52. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про надання Пирятинській 

міській раді дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, розташованої по 

вул.Цибаня в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

міської ради, який пояснив, що на даній земельній ділянці орієнтовною 

площею 2,4 га, розташованої по вул.Цибаня в м.Пирятин, планується надати  

24 ділянки площею 8-9 соток під житлове будівництво учасникам АТО. 

Представив орієнтовну схему поділу земельної ділянки, вказав, де планується 

облаштувати заїзди до будинків. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати Пирятинській міській раді дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 



споруд, орієнтовною площею 2,4 га по вул.Цибаня в м.Пирятин. (Рішення       

№ 550 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства: 

1) Перепелиці С.П., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***); 

2) Криворотенку В.М., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***). 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити учасникам бойових дій Перепелиці С.П., Криворотенку В.М. 

проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 551 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

Ящик І.А., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради, яка проінформувала про укладення договору 

оренди земельної ділянки з гр.Грицай О.Б. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

Депутати Скочко О.М. та Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Грицай О.Б. договір оренди земельної ділянки площею    

0,02 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 552 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який від імені депутатського корпусу 

привітав виконавчий комітет міської ради з прийдешніми святами, побажав 

конструктивної співпраці задля покращення життя об’єднаної громади.  



Йощенка В.М., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував провести спільне засідання постійних 

комісій міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва та з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту для обговорення 

питання щодо введення у відділ однієї штатної одиниці головного спеціаліста. 

Оскільки питання дуже серйозне, запропонував запросити на засідання 

директорів шкіл та працівників відділу освіти, молоді та спорту.  

Рябоконя О.П., міського голову, який повідомив, що з Департаменту 

агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації 

надійшла інформація стосовно ліквідації відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації. У зв ’язку з цим Департамент рекомендує передбачити у 

структурі виконавчих комітетів місцевих рад посади спеціалістів з аграрних 

питань. Відтак є наміри щодо створення посади спеціаліста з розвитку 

сільських територій у структурі управління економіки виконкому міської ради.  

Бурого М.С., депутата міської ради, який запитав заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., коли буде 

облаштовано огорожу навколо майданчика для збирання твердих побутових 

відходів по вулиці Гоголя. 

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

міської ради, який відповів, що сьогодні затверджено Програму покращення 

блвгоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2020 рік, якою передбачено придбання контейнерного майданчика. Цей 

майданчик буде встановлено на вулиці Гоголя. 

 

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

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


