
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесятої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

11 березня 2019 року № 57 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 18 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Кривобок В.І. 

 Пишненко М.Ф. 

 Скочко О.М. 

 Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

 Щур Т.Г. 

 Якименко А.В. 

  

 На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

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

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 

 

 Головував на сесії міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Гудзь В.І.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Горбачов О.В., Клименко Ю.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Депутат Жайворонок О.Л. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Драло І.Г., Йощенко В.М., Клепач В.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд п’ятдесятої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься    

6 питань. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій та були включені до порядку 

денного сорок дев’ятої сесії, але рішення по цих питаннях не прийняті. На 

засіданні Погоджувальної ради від 04 квітня 2019 року було надано згоду на 

проведення п’ятдесятої позачергової сесії та сформовано проект порядку 

денного, який налічує 6 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2018 рік 

2. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

Пирятинського краєзнавчого музею 

3. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

Пирятинської школи мистецтв 

4. Про заключення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 

„АГРОВІКА“ 

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

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

7. Різне 

 

Головуючим запропоновано прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. прибув на засідання та брав участь у 

голосуванні. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючим поставлено на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Секретар міської ради Чайка Т.Г не брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесятої позачергової сесії, який налічує  

6 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 10 хв. 

для виступів в обговоренні - до   3 хв. 

питання-відповіді                                      - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 40 хвилин без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 (Крицький М.В.); 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2018 році взяти до 

відома. (Рішення № 115 додається). 

 

 



2. 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“ –  18 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника Пирятинського 

краєзнавчого музею. (Рішення № 116 додається). 

 

3. 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“ –  18 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника Пирятинської 

школи мистецтв. (Рішення № 177 додається). 

 

4. 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 депутат 

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

не братиме участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Шаповал Д.Г. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „АГРОВІКА“ 

(Шаповал Д.Г.) договір оренди земельної ділянки площею 0,3700 га, 



розташованої за адресою: вул.Фестивальна, 46/1, с.Калинів Міст 

Пирятинського району Полтавської області, на суму 3637,36 грн. (три тисячі 

шістсот тридцять сім гривень 36 коп.), що складає 7 % від нормативної 

грошової оцінки землі в цінах 2019 року, строком на 5 років.  

2. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю „АГРОВІКА“ 

(Шаповал Д.Г.) договір оренди земельної ділянки площею 0,4200 га, 

розташованої за адресою: вул.Фестивальна, 46/14, с.Калинів Міст 

Пирятинського району Полтавської області, на суму 4128,96 грн. (чотири 

тисячі сто двадцять вісім гривень 96 коп.), що складає 7 % від нормативної 

грошової оцінки землі в цінах 2019 року, строком на 5 років. (Рішення № 118 

додається). 

 

5. 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 (Чайка Т.Г.); 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Семенченку Ю.Г., який зареєстрований: ***, проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0669 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. (Рішення № 119 додається). 

 

6. 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 (Гудзь В.І.); 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Мігаль Т.В., яка зареєстрована: ***, на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 

0,0400 га для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 120 

додається). 



7. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

взяв слово з метою надання інформації про діяльність депутатської групи 

„Трудовий порядок“. 

Рябоконя О.П., міського голову, який зазначив, що відповідно до пункту 

13.10 статті 13 Регламенту Пирятинської міської ради сьомого скликання „… у 

„Різному“ відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів Ради з 

пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. 

Обговорення при цьому, як правило, не проводиться“. Звіт про діяльність 

депутатської групи у „Різному“ не передбачений.  

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

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

захисту, який порадив депутатській групі „Трудовий порядок“ менше 

піаритися і не принижувати депутатів, які не входять до її складу. Всі депутати 

активно працюють у комісіях, робочих групах та під час пленарних засідань. 

Минулого року міською радою було прийнято 433 рішення, і це результат 

роботи всього депутатського корпусу. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який сказав, що, на його думку, 

треба винести на розгляд постійних комісій та сесії міської ради питання щодо 

доцільності перебування у складі виконавчого комітету міської ради 

Снаговського О.О., який протягом тривалого часу не укладає договір оренди 

земельної ділянки та не сплачує орендну плату до бюджету міської ОТГ. 

Рябоконя О.П., міського голову, який наголосив, що питання ухиляння 

від сплати орендної плати відноситься до повноважень постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

Дав доручення начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

підготувати інформацію стосовно всіх осіб, які протягом останніх років 

використовували земельні ділянки, ухилялися від заключення договорів оренди 

та сплати орендної плати, винести це питання на розгляд профільної комісії, 

яка має дати принципову оцінку діям цих осіб, особливо тих, хто на сьогодні є 

публічними особами на теренах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади.  

Солонського О.М., депутата міської ради, який запитав, чи будуть 

надаватися для індивідуального городництва земельні ділянки, розташовані за 

лісництвом. 

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

який надав ствердну відповідь на запитання. 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  


