
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок дев’ятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

27 лютого 2019 року № 56 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх: 

на початок сесії – 17 депутатів 

на кінець сесії –    20 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Драло І.Г. 

 Куча О.Є. 

 Пишненко М.Ф. 

  Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

  

 На сесію запрошені та присутні: депутат Полтавської обласної ради 

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

голови з питань діяльності виконкому міської ради, керуючий справами 

виконкому міської ради, старости, начальники відділів та спеціалісти апарату 

міської ради, керівники 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 вніс депутат Кривобок В.І.: 

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

Скочко О.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



 

Депутат Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати лічильну комісію 

у складі трьох осіб, персонально – Жайворонок О.Л., Михайлюк О.В., 

Крицький М.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд сорок дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 42 питання. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 18, 20 та 22 лютого 2019 року. 

Таким чином, був сформований проект порядку денного, який налічує             

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

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2018 році 

2. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2018 рік 

3. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2018 рік  

5. Про затвердження Стратегії розвитку питного водопостачання та 

санітарії Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період до 

2024 року 

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

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

2019 роки 

7. Про внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення 

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

8. Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

9. Про затвердження Програми „Сучасне оснащення рятівника - запорука 

надійного порятунку людей“ на 2019 рік 

10. Про затвердження Програми створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 



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

громади на 2019 рік  

12. Про туристичний збір на 2019 рік (нова редакція)  

13. Про співфінансування проекту „Будівництво каналізаційного 

колектору та реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин Полтавської 

області“ 

14. Про передачу витрат з реконструкції мережі водовідведення із 

влаштуванням каналізаційно-напірної станції в загальноосвітній школі             

І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: вул.Європейська, 2А в м.Пирятин Полтавської 

області 

15. Про передачу мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційно-

напірної станції в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 за адресою: 

вул.Європейська, 2А в м. Пирятин Полтавської області 

16. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

Пирятинського краєзнавчого музею 

17. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

Пирятинської школи мистецтв 

18. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

19. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

20. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

21. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

22. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„АГРОВІКА“ 

23. Про надання дозволу гр.Бойку Д.В. на заключення договору оренди 

земельної ділянки  

24. Про надання дозволу гр.Грицаю Г.П., Грицаю Є.П. на заключення 

договору оренди земельної ділянки 

25. Про затвердження гр.Черногорському О.М. проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Ярмаркова, 46, м.Пирятин Полтавської області 

26. Про затвердження гр.Горондію В.Г. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

27. Про затвердження гр.Лещенку А.М. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

28. Про затвердження гр.Тягельській В.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 



29. Про надання дозволу гр.Баранову Г.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

30. Про надання дозволу гр.Дерепку І.К. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

31. Про надання дозволу гр.Лимаренко Г.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

32. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Будівельник “ 

33. Про надання дозволу КП  „Пирятинський міський водоканал“ на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

с.Олександрівка 

34. Про надання дозволу гр.Ажажі Г.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

35. Про надання дозволу гр.Купріян І.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

36. Про надання дозволу гр.Биху Ю.А. на заключення договору оренди 

земельної ділянки  

37. Про надання дозволу гр.Скочку В.І. на заключення договору оренди 

земельної ділянки  

38. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розробку проектів 

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.Свергуну М.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

40. Про заключення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 

„АГРОВІКА“ 

41. Про затвердження гр.Семенченку Ю.Г. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

42. Про надання дозволу гр.Мігаль Т.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

43. Різне 

 

Головуючим запропоновано прийняти порядок денний за основу. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував зняти з розгляду питання №№ 2, 14, 15, 16, 17 у зв’язку з тим, що 

вони оприлюднені на сайті Пирятинської міської сайті менш ніж за 20 днів до 

пленарного засідання сесії, що є порушенням Закону України „Про доступ до 

публічної інформації“. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка сказала, що всі питання, включені 

до проекту порядку денного, були розглянуті на засіданнях постійних комісій 

міської ради, які рекомендували винести їх на розгляд та затвердження сесії. 

Питання, відхилені постійними комісіями (а таких було декілька), до проекту 

порядку денного не включені. Надаючи пояснення стосовно термінів 

оприлюдення проектів рішень, послалася на частину одинадцяту статті 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, яка гласить: „Акти 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому 

оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України „Про 

доступ до публічної інформації“. Проекти актів органів місцевого 

самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України 

„Про доступ до публічної інформації“, крім випадків виникнення надзвичайних 

ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі 

проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки“. Ця норма закону 

була прийнята Верховною Радою України 27 березня 2014 року, є діючою на 

сьогодні і надає право у ряді випадків виносити на розгляд сесії міської ради 

проекти рішень без дотримання 20-денного терміну їх оприлюднення. Ця 

норма відображена у пункті 7.18 статті 7 Регламенту Пирятинської міської 

ради сьомого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 16 (зі змінами), 

який гласить: „7.18. У виняткових випадках, після видання розпорядження 

голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного 

підлягають питання: 

1) про затвердження або внесення змін до бюджету міської ОТГ; 

2) кадрові питання; 

3) питання, що потребують негайного розгляду.“ 

Регламентами інших міських рад, зокрема Миргородської і 

Тростянецької, та Полтавської обласної ради також передбачено винесення на 

розгляд сесії проектів рішень, які оприлюднені менш ніж за двадцять днів до 

пленарного засідання. Так, пунктом 1 статті 22 Регламенту Полтавської 

обласної ради сьомого скликання передбачено: „Проекти рішень, інші 

матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, в міжсесійний 

період подаються до виконавого апарату обласної ради не пізніше, ніж за 20 

робочих днів, а у виняткових випадках не пізніше ніж за 10 днів до 

запланованої дати чергового пленарного засідання, відповідно до плану роботи 

обласної ради, та доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за 3 дні до 

початку пленарного засідання сесії обласної ради, як правило у електронному 

вигляді, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.“ Враховуючи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


вищесказане, порушень чинного законодавства при формуванні проекту 

порядку денного сесії не було. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував зняти з розгляду питання № 14 та 

№ 15, тому що сама мережа зроблена, але школа до мережі не під’єднана. Коли 

всі роботи будуть виконані, акти виконаних робіт підписані, тоді будуть 

підстави для прийняття цих рішень. 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала, що розгляд питання про 

передачу мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційно-напірної 

станції в Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 був 

ініційований відділом управління комунальною власністю. При погодженні 

проекту рішення відділом бухгалтерського обліку та звітності було зроблено 

зауваження, що виконавчий комітет міської ради не може передати зазначену 

мережу Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам, оскільки з 01 

січня 2018 року школи є розпорядниками коштів третього ступеня і, відповідно 

до Бюджетного кодексу України, несуть витрати на утримання об’єктів, які 

розміщені на їхній території. Тому виконавчий комітет повинен передати 

витрати з реконструкції мережі водовідведення Пирятинській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 4, як балансоутримувачу цього об’єкта, після чого 

начальний заклад зможе передати об’єкт на баланс Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд. Запропонувала зняти з розгляду питання 

№ 15 та внести зміни до проекту рішення № 14, доповнивши його пунктом 3 

наступного змісту: „Надати дозвіл Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 4 на передачу на баланс Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційно-напірної станції 

в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 за адресою: вул.Європейська, 2А в 

м.Пирятин Полтавської області“. 

Ільченко Т.М., начальник відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував, що всі роботи, передбачені 

проектом, підрядна організація виконала. Здійснено пробний пуск, який довів, 

що мережа працює. Внутрішню мережу неможливо під’єднати до зовнішньої 

без проведення додаткових будівельних робіт. З підрядником досягнуто 

домовленості, що протягом найближчих вихідних днів він виконає ці роботи, 

тому, щоб не втрачати час і одразу запускати мережу в експлуатацію, відділом 

підготовлено відповідні проекти рішень. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував детально обговорити це питання на 

засіданні комісії і винести на наступну сесію. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

зазначив, що у розпорядженні міського голови від 15 лютого 2019 року № 34 

„Про скликання сорок дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 



скликання“ питання щодо передачі мережі водовідведення із влаштуванням 

каналізаційно-напірної станції в Пирятинській загальноосвітній школі              

І-ІІІ ступенів №4 відсутнє, тому немає підстав для його розгляду на сесії. 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що сесійний період 

починається з видачі розпорядження про скликання сесії. У сесійний період на 

засіданнях постійних комісій можуть розглядатися додаткові питання, не 

зазначені у розпорядженні міського голови. Згідно з рекомендаціями постійних 

комісій такі питання включаються до проекту порядку денного сесії, і це не є 

порушенням чинного законодавства та Регламенту Пирятинської міської ради. 

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

доповнила виступ міського голови, зазначивши, що у розпорядженні міського 

голови про скликання сесії відображаються ключові питання, заплановані для 

розгляду на пленарному засіданні. В ході підготовки до пленарного засідання 

може виникнути потреба у розгляді інших питань, які за пропозицією 

спеціалістів виконавчого комітету чи постійних комісій включаються до 

проекту порядку денного сесії після обов’язкового обговорення на засіданнях 

профільних постійних комісій. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“ не відміняє 

Закону України „Про доступ до публічної інформації“ і тому він вимагає 

припинення правопорушень. Звертаючись до депутатів, наголосив, що вони 

несуть відповідальність за порушення Закону України „Про доступ до 

публічної інформації“. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запропонував припинити 

обговорення та перейти до голосування. 

 

Головуючим повторно запропоновано прийняти порядок денний за 

основу. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ – 1 (Хоменко О.В.). 

 

Депутати Щур Т.Г.,  Якименко А.В. прибули на пленарне засідання та 

брали участь у голосуванні. Депутат Михайлюк О.В. був тимчасово відсутній 

у залі засідань і не брав участі в голосуванні. Депутат Войпанюк також не 

брав участі в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючим поставлено на голосування пропозицію депутата 

Войпанюка В.К. щодо виключення з порядку денного сесії питань № № 2, 14, 

15, 16, 17. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

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

захисту, який висловився проти виключення питань № 16 та № 17, оскільки 

вони є невідкладними. Положення про конкурси на посаду керівників 

Пирятинського краєзнавчого музею та Пирятинської школи мистецтв 

ґрунтовно обговорено на засіданні профільної комісії, яка рекомендувала 

винести їх на затвердження сесії міської ради. 

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

виконкому міської ради, яка наголосила, що несвоєчасна підготовка проектів 

рішень була обумовлена відсутністю начальника відділу культури і туризму. 

Лише кілька днів тому пройшла конкурсний відбір і була призначена на посаду 

головного спеціаліста Половка Н.В., яка на даний час є виконувачем обов’язків 

начальника відділу. Проте зазначені питання є кадровими і у виняткових 

випадках, відповідно до Регламенту міської ради, підлягають додатковому 

включенню до порядку денного сесії. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  8 депутатів; 

 „проти“ –  7 депутатів, міський голова;  

 „утрималися“ – 3 депутати. 

 

Депутат Йощенко В.М не брав участі в голосуванні. Протокол 

поіменного голосування додається. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючим поставлено на голосування пропозицію депутата      

Хоменка О.В. щодо виключення з порядку денного сесії питань № 14 та № 15. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  12 депутатів; 

 „проти“ –  3 депутати;  

 „утрималися“ – 4 депутати, міський голова. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючим поставлено на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 2 (Скочко О.М., Якименко А.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 



Затвердити порядок денний сорок дев’ятої сесії, який налічує 42 питання 

та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питанню № 1 порядку денного  - до 1 год. 

інформація по питаннях № 2 та № 3 - до 10 хв. 

інформація по питанню № 4 - до 15 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. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

5 депутатів не брали участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2018 році.  

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

проінформувала про роботу виконавчого комітету міської ради, апарату міської 

ради, про участь Пирятинської міської ради у проектах та програмах, 

спрямованих на розвиток громадянського суспільства, покращення якості 

надання адміністративних та житлово-комунальних послуг, протягом           

2018 року.  

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про виконання повноважень у сфері соціально-

економічного і культурного розвитку, планування та обліку, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування населення у 2018 році.  

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

проінформувала про виконання повноважень у сфері бюджету і фінансів у   

2018 році. 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про роботу відділу у 2018 році. 

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

яка проінформувала про діяльність освітньої галузі у 2018 році. 



Половку Н.В., виконувача обов’язків начальника відділу культури і 

туризму міської ради, яка проінформувала про виконання повноважень у галузі 

культури у 2018 році. 

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

ради, яка проінформувала про виконання повноважень у сфері соціального 

захисту населення та охорони здоров’я у 2018 році. 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання повноважень у галузі будівництва та житлово-комунального 

господарства у 2018 році. 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про виконання повноважень 

щодо управління комунальною власністю у 2018 році. 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виконання повноважень у 

сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища протягом 2018 року. 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка подала інформацію 

щодо виконання повноважень у сфері цивільного захисту, підготовлену 

головним спеціалістом з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради Педяшем Р.О.  

Рябоконя О.П., міського голову, який підсумував роботу, здійснену 

виконавчим комітетом міської ради у 2018 році, та озвучив напрями діяльності 

на 2019 рік. (Звіт додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, чи проводилися протягом звітного року перевірки фінансово-

господарської діяльності комунальних підприємств. 

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

виконкому міської ради, який відповів, що відповідно до Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ комунальні підприємства щоквартально 

звітують про свою фінансово-господарську діяльність на засіданнях 

виконавчого комітету міської ради, який за результатами звітів приймає 

відповідні рішення. Попередньо ці звіти розглядаються на засіданні робочої 

групи. 

Близнюк І.Ф., депутат Полтавської обласної ради, який зауважив, що у 

звіті про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2018 році 

недостатньо відображено такий напрямок діяльності, як популяризація 

здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту. Нагадав, що 

минулого року, за його сприяння, з Фонду розвитку територій області на 

будівництво спортивних майданчиків у Пирятині та Олександрівці було 

залучено понад 850 тис.грн. 



Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що зауваження буде 

враховано і що Пирятинська міська рада сподівається на подальшу плідну 

співпрацю з депутатом Полтавської обласної ради у 2019 році.  

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 у нього, як у голови профільної 

комісії, є ряд зауважень по трьох об’єктах: спортивній залі та мережі 

водовідведення із влаштуванням каналізаційно-напірної станції в Пирятинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4, актовій залі Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 5 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Звіт про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради за       

2018 рік взяти до відома. (Рішення № 81 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Рябоконя О.П., міського голову, який прозвітував про здійснення 

державної регуляторної політики Пирятинською міською радою та її 

виконавчим комітетом за 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  10 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 6 депутатів. 

 

Троє депутатів не брали участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

(Інформація додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Войпанюк В.К., голова постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, який зробив зауваження 

щодо необхідності щоквартального звітування про хід виконання заходів 



Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на сесіях міської ради. Також запитав, які тенденції 

спостерігаються у сфері малого та середнього бізнесу. 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що зауваження слушне і у 

Плані роботи Пирятинської міської ради на 2019 рік передбачено звітування 

про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку за перший квартал, 

дев’ять місяців та 2019 рік. 

Солдатова І.В., доповідач, яка проінформувала, що на даний час 

зареєстровано 723 фізичні особи-підприємці, за звітний період зареєстрували 

підприємницьку діяльність 202 особи, припинили – 172 особи. Коефіцієнт 

співвідношення цих показників позитивний. Дієвим інструментом підтримки 

розвитку підприємництва є Комплексна програма розвитку малого та 

середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки, затверджена рішенням сорок другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 248. 

Цього року управління економіки буде ініціювати питання щодо фінансування 

та продовження реалізації цієї Програми. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 4 депутати. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік взяти до 

відома. (Рішення № 82 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2018 рік з урахуванням офіційних трансфертів по: 



доходах у сумі 178 673,1 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду  

136 389,9 тис. грн., по спеціальному фонду 42 283,2 тис. грн.   

видатках у сумі 183 324,9 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 

120 096,1 тис. грн., по спеціальному фонду 63 228,8  тис. грн. (Рішення № 83 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Стратегії розвитку питного водопостачання та санітарії 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період до          

2024 року. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Стратегію розвитку питного водопостачання та санітарії 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період до            

2024 року (далі – Стратегія), що додається. (Рішення № 84 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

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

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

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

руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 



на 2017-2019 роки“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 85 

додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської 

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

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

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 № 86 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму реалізації проектних пропозицій громадського 

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

(Рішення № 87 додається). 

 

Депутат Хоменко О.В. запропонував змінити порядок розгляду питань 

порядку денного: питання № 9 „Про затвердження Програми „Сучасне 



оснащення рятівника - запорука надійного порятунку людей“ на  2019 рік“ 

розглянути пізніше, коли на пленарне засідання прибуде депутат         

Клименко Ю.В. Жоден з присутніх депутатів не заперечував. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади“ на 2019 рік (далі – Програму), що 

додається. (Рішення № 89 додається). 

 

11. 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“ –  18 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3. (Рішення № 90 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про туристичний збір на 2019 рік (нова редакція).  



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1(Жайворонок О.Л.). 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Установити на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади ставку туристичного збору в розмірі 0,5 відсотка - для 

внутрішнього туризму та 1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового  розміщення.  

2. Затвердити Положення про туристичний збір (додається). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 березня 2019 року. (Рішення 

№ 91 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Крагля Є. М., начальника відділу муніципальних ініціатив та інвестицій 

управління економіки виконкому міської ради, який проінформував про 

співфінансування проекту „Будівництво каналізаційного колектору та 

реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. був відсутній у залі засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити проект „Будівництво каналізаційного колектору та 

реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин Полтавської області“. 

(Рішення № 92 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, який проінформував про передачу витрат з 

реконструкції мережі водовідведення із влаштуванням каналізаційно-напірної 

станції в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: 

вул.Європейська, 2А в м.Пирятин Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 



зв’язку та сфери послуг, який запропонував із констатуючої частини проекту 

рішення виключити слова „враховуючи висновки та рекомендації постійних 

комісій міської ради“, оскільки профільна комісія вважає, що перш ніж 

виносити це питання на розгляд сесії, необхідно усунути ті недоліки, які 

виявилися після танення снігу, ввести об’єкт в експлуатацію та встановити 

огорожу навколо нього. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  10 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 7 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М. та Якименко А.В. були відсутні у залі засідань 

та не брали участі в голосуванні.  

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Питання № 15 „ Про передачу мережі водовідведення із влаштуванням 

каналізаційно-напірної станції в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 за 

адресою: вул.Європейська, 2А в м.Пирятин Полтавської області“ не 

розглядалося, оскільки воно є похідним від попереднього. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника Пирятинського краєзнавчого музею. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  12 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 4 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Солонський О.М. та Якименко А.В. були 

відсутні у залі засідань та не брали участі в голосуванні. 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника Пирятинської школи мистецтв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  10 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 6 осіб. 



Депутати Йощенко В.М., Солонський О.М. та Якименко А.В. були 

відсутні у залі засідань та не брали участі в голосуванні. 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка сказала, що тепер депутати повинні взяти на себе 

відповідальність за дітей, які навчаються у школі мистецтв, тому що, не 

підтримавши це рішення, вони не дали можливості своєчасно розпочати 

процедуру конкурсного відбору керівника закладу. 

Хоменко О.В., голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

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

який заперечив цю думку та наголосив, що відповідальність повинні нести 

посадові особи, які несвоєчасно підготували проекти рішень. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запитала у депутатів: невже вони 

не почули пояснень заступника міського голови, що тривалий час у відділі 

культури і туризму міської ради не було жодного працівника? Лише декілька 

днів тому на посаду головного спеціаліста відділу було прийнято особу, яка на 

даний час виконує обов’язки начальника відділу, внаслідок чого не було 

можливості своєчасно підготувати проект Положення. Саме у таких 

виняткових випадках застосовується норма Регламенту ради, яка дозволяє 

включати до порядку денного сесії питання, які були оприлюднені пізніше 

двадцятиденного терміну. Ця норма відповідає частині одинадцятій статті 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та міститься у 

регламентах інших міських рад та Полтавської обласної ради. 

 

18. 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 Йощенко В.М., Солонський О.М. та Якименко А.В. були 

відсутні у залі засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 93 додається). 

 

 



19. 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 Йощенко В.М., Солонський О.М. та Якименко А.В. були 

відсутні у залі засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 94 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам:  

1) Пилипенко О.Л., Нечипоренко Н.Л. на земельну ділянку площею 

0,1000 га, розташованої за адресою: ***; 

2) Коваленко Л.З. на земельну ділянку площею 0,0446 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Дорошенко Л.В. на земельну ділянку площею 0,0896 га, розташовану 

за адресою: ***; 

4) Лопушенко Н.Г. на земельну ділянку площею 0,0883 га, розташовану 

за адресою: ***; 

5) Козіній Г.А. на земельну ділянку площею 0,0608 га, розташовану за 

адресою: ***; 

6) Поролу Ю.Г. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: *** 

7) Павелку В.П. на земельну ділянку площею 0,0643 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Козловій Т.М. на земельну ділянку площею 0,0506 га, розташовану за 

адресою: ***.  

 

Депутат Щур Т.Г. залишила пленарне засідання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та Якименко А.В. 

були відсутні у залі засідань та не брали участі в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Пилипенко О.Л., 

Нечипоренко Н.Л., Коваленко Л.З., Дорошенко Л.В., Лопушенко Н.Г.,    

Козіній Г.А., Поролу Ю.Г., Павелку В.П., Козловій Т.М. та передати зазначені 

земельні ділянки безоплатно у приватну або у спільну часткову власність. 

(Рішення № 95 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

1) Ажажі Г.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0702 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Свергуну М.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Охріменко З.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0574 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Однойко Д.С. та Орловій О.С. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0250 га, розташовану за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та Якименко А.В. 

були відсутні у залі засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам Ажажі Г.М., Свергуну М.М., Охріменко З.С.,    

Однойку Д.С., Орловій О.С. та зобов’язати виготовлені технічні документації 

подати на затвердження сесії Пирятинської міської ради. (Рішення № 96 

додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „АГРОВІКА“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Шаповал Д.Г. повідомив про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він 



не братиме участі в голосуванні з даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Солонський О.М., , Шаповал Д.Г., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „АГРОВІКА“ 

(Шаповал Д.Г.) договір оренди земельної ділянки площею 0,0553 га 

(кадастровий номер 5323810106:06:001:0209, цільове призначення: для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва), розташованої за адресою: 

вул.Тімірязєва, 6, с.Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області, 

на суму 13673,60 грн (тринадцять тисяч шістсот сімдесят три гривні 60 коп.), 

що складає 6 % від нормативної грошової оцінки землі в цінах 2018 року, 

строком на 5 років, для обслуговування комерційної споруди. Сплату орендної 

плати проводити щомісячно в сумі 227,89 грн. (двісті двадцять сім гривень                  

89 коп.). (Рішення № 97 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Бойку Д.В. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який зробив зауваження стосовно назви 

зазначеного проекту рішення. На його думку, оскільки міська рада, як 

уповноважений орган, приймає рішення щодо надання в оренду земельної 

ділянки, яка перебуває у власності громади, доцільнішою є назва: „Про 

заключення договору оренди з гр.Бойком Д.Г.“ 

 

Головуючий запропонував перейти до розгляду питання № 25, поки буде 

доопрацьований проект рішення з урахуванням вищезазначеної пропозиції. 

Жоден з присутніх депутатів не заперечував. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

гр.Черногорському О.М. проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 46, 

м.Пирятин Полтавської області. 

 

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



 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Крицький М.В.). 

 

Депутати Йощенко В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та Якименко А.В. 

не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Черногорському О.М. проект землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки площею 0,0116 га (кадастровий 

номер 5323810100:50:009:0216, цільове призначення – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі), розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 

46, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 99 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Горондію В.Г. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та Якименко А.В. 

не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Горондію В.Г. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0031 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 100 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

Депутат Клепач В.М. тимчасово залишив залу засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

земельної ділянки площею 0,0964 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 101 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Тягельській В.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Тягельській В.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0058 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

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

102 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Баранову Г.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Баранову Г.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0629 га, розташованої за 



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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 103 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Дерепку І.К. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Дерепку І.К. на розробку проекту землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 104 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Лимаренко Г.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Лимаренко Г.І. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2100 га, розташованої за 

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

№ 105 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Будівельник“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,1934 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:024:0013), розташованої за адресою: 

пл.Героїв Майдану, 10, м.Пирятин Полтавської області, укладений з 

товариством з обмеженою відповідальністю „Будівельник“ (Грицай Г.П.)        

03 січня 2014 року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 106 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу КП  

„Пирятинський міський водоканал“ на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в с.Олександрівка. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ 

(Дубров М.Я.) дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0900 га, розташованої за адресою: вул.Степова, 5, 

с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області, 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 № 108 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Ажажі Г.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ажажі Г.М. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за 

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

109 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Купріян І.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Клименко Ю.В. прибув на пленарне засідання та брав участь у 

голосуванні. 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. та 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Купріян І.А. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0050 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 110 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу          

гр.Биху Ю.А. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В.. повернувся до зали засідань та брав участь у 

голосуванні. 



Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г.  не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Биху Ю.А. на заключення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0041 га (кадастровий номер 5323810100:50:005:0363), 

розташованої за адресою: вул.Короленка, 2А, м.Пирятин Полтавської області, 

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

(Рішення № 111 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Скочку В.І. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Скочко О.М., депутат міської ради, який повідомив про наявність 

конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не братиме участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Крицький М.В. тимчасово залишив залу засідань. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Крицький М.В., Скочко О.М., 

Солонський О.М., Щур Т.Г.  не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Скочку В.І. на заключення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0045 га (кадастровий номер 5323810100:50:023:0250), 

розташованої за адресою: вул.Європейська, 163А, м.Пирятин Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком до 31 

серпня 2020 року. (Рішення № 112 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів учасникам 

бойових дій на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської 

міської ради для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Крицький М.В., Солонський О.М., 

Щур Т.Г.  не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи учасникам бойових дій на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства, а саме: Гартвігу О.М., Сердюку С.М., Хандолі М.В.,  

Фадєєву В.М., Коваленку І.О., Супруну В.В., Волошину Р.П., Власову О.Є., 

Руденку Г.А., Мачулі О.О., Шестакову О.В., Білявському О.О.,       

Приходченку Д.М., Максютенку С.І., Яремченку І.І., Дудці В.О.,  

Білозерському О.В. (Рішення № 113 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Свергуну М.М. на розробку проекту 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. 

 

Депутат Крицький М.В. повернувся до зали засідань. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0673 га, розташованої за 

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

114 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договорів оренди 

земельних ділянок з ТОВ „АГРОВІКА“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

рішень з данного питання та питань № 41, 42 були опубліковані 16 лютого, до 

проекту порядку денного були включені відповідно до рекомендацій постійної 



комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, заступник голови постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, який запропонував зняти ці питання з розгляду. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що на засіданні комісії не були відомі дати оприлюднення проектів 

рішень. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка у відповідь на репліку депутата 

Войпанюка В.К. сказала, що на прохання депутата Хоменка О.В. дати 

оприлюднення проектів рішень були розміщені на сайті міської ради. Всіх 

депутатів було повідомлено про це електронною поштою. Однак при 

формуванні пропозиції щодо зняття з розгляду сесії проектів рішень, які були 

оприлюдені менш ніж за двадцять днів до початку пленарного засідання, 

депутат Войпанюк В.К. не включив до переліку ці три проекти. 

Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що нормативно-правові 

акти, затверджені міською радою, є обов’язковими для виконання як 

посадовими особами міської ради, так і депутатами. Регламент Пирятинської 

міської ради дозволяє в окремих випадках виносити на розгляд сесії питання, 

які були оприлюднені пізніше двадцятиденного терміну. На даний час 

Регламент є діючим, процедура підготовки зазначених проектів рішень до 

розгляду на сесії витримана, відтак немає підстав виключати їх з порядку 

денного, за який проголосувала більшість депутатів.  

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, заступник голови постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, який погодився з тим, що ці питання треба ставити на голосування, 

оскільки порядок денний затверджений і депутати голосували за всі інші 

питання, які пропонувалося зняти з розгляду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  8 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 6 осіб. 

 

6 депутатів не брали участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Семенченку Ю.Г. проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд.  



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 10 осіб. 

 

4 депутати не брали участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Мігаль Т.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  7 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 9 осіб. 

 

4 депутати не брали участі в голосуванні. Протокол поіменного 

голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Повернулися до розгляду відкладених питань. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Бойку Д.В. на заключення договору оренди земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити на голосування проект рішення в тій редакції, яка була 

подана та розглядалася на засіданні постійної комісії. У міжсесійний період 

вивчити питання щодо формулювання назви таких рішень. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., Щур Т.Г. не 

брали участі в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бойку Д.В. на заключення договору оренди земельної 

ділянки площею 0,0102 га (кадастровий номер 5323810100:50:024:0282), 

розташованої за адресою: вул.Січових Стрільців, 149/2, м.Пирятин Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 

років. (Рішення № 98 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Грицаю Г.П., Грицаю Є.П. на заключення договору оренди земельної 

ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Войпанюк В.К., Йощенко В.М., Клепач В.М., Солонський О.М., 

Щур Т.Г. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Грицаю Г.П., Грицаю Є.П. на заключення договору 

оренди земельної ділянки площею 0,1934 га (кадастровий номер 

5323810100:50:024:0013), розташованої за адресою: пл.Героїв Майдану, 10, 

м.Пирятин Полтавської області, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, строком на 5 років. (Рішення № 107 

додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми „Сучасне оснащення рятівника - запорука 

надійного порятунку людей“ на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Клименко Ю.В., депутат міської ради, начальник Пирятинського 

районного сектору Головного Управління ДСНС України в Полтавській 

області, який запропонував внести зміни до проекту Програми, визначивши, 

що придбання мотопомпи здійснюватиметься виконавчим комітетом міської 

ради, який потім передасть її рятувальному підрозділу, оскільки процедура 

передачі міжбюджетного трансферту і, відповідно, придбання обладнання 

може затягнутися.  

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

виконавчого комітету міської ради, яка зазначила, що передача міжбюджетного 



трансферту – це гарна практика, яка дає можливість одержувачу коштів 

самостійно провести процедуру закупівлі, придбати саме те обладнання, яке 

йому потрібне, з тими технічними характеристиками, які його задовольняють, 

у того постачальника, якого буде обрано.  

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити на голосування проект рішення у тій редакції, в якій 

він розглядався на профільній комісії.  

Клименко Ю.В., депутат міської ради, начальник Пирятинського 

районного сектору Головного Управління ДСНС України в Полтавській 

області, який зробив заяву про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з чим 

він не братиме участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Клепач В.М., Клименко Ю.В., Солонський О.М., 

Щур Т.Г. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Сучасне оснащення рятівника – запорука 

надійного порятунку людей“ на 2019 рік. (Рішення № 88 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

дорученням виконавчого комітету міської ради, проінформувала про 

відвідування засідань членами виконавчого комітету у 2018 році. (Інформація 

додається). 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який запропонував надати цю 

інформацію головам районних осередків партій для відповідного реагування. 

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

повідомила, що ця інформація направлена тим керівникам районних осередків 

політичних партій, чиї представники пропустили найбільшу кількість засідань 

виконавчого комітету міської ради. 

Мірошніченко А.О., депутата міської ради, голову Пирятинської 

районної в Полтавській області організації партії „Блок Петра Порошенка 

„Солідарність“, яка підтвердила, що цю інформацію вона отримала. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, яким Законом України передбачено, що заступники міського голови є 

членами виконавчого комітету.  

Рябоконя О.П., міського голову, який відповів, що кількісний і 

персональний склад виконавчого комітету міської ради був затверджений 

рішенням першої сесії Пирятинської міської ради від 11 листопада  2015 року 



№ 14. На той час у жодного з депутатів не виникало запитань щодо 

персонального складу. На даний час у складі виконавчого комітету міської 

ради 21 особа, з них 6 осіб – це керівництво міської ради, 15 осіб – це 

представники восьми політичних партій, які увійшли до складу міської ради, а 

також підприємств, установ та громадських організацій. Для порівняння навів 

приклад інших міських рад, де до складу виконавчого комітету, крім 

керівництва ради, входять керівники структурних підрозділів. 

 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


