
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання пʼятдесят першої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

04 квітня 2019 року № 58 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії –  19 депутатів 

 

Відсутні: Драло І.Г. 

 Бурий М.С. 

 Кривобок В.І. 

 Приходько В.О. 

 Скочко О.М. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

 

 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 Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Михайлюк О.В.: 

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

 

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

  „проти“ –  1 особа (Гудзь В.І.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



 Депутат Щур Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Куча О.Є., Солонський О.М. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий проінформував, що на розгляд п’ятдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 54 питання. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 20, 26, 27, 28 березня, 01, 02 та   

03 квітня 2019 року. Таким чином, був сформований проект порядку денного, 

який налічує 54 питання та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ за 2018 рік   

2. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ за 2018 рік  

3. Про фінансово-господарську діяльність Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд за 2018 рік 

4. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2018 рік 

5. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за 2018 рік  

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

7. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

8. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік 

9. Про внесення змін до Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“  

10. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2019 рік  

11. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік  

12. Про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 



13. Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятина у літній період 2019 року  

14. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2019 рік  

15. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2019 рік 

16. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2019 році 

17. Про затвердження Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

ОТГ“ на 2019 рік 

18. Про затвердження Програми з проведення архітектурного конкурсу 

щодо облаштування громадського простору вшанування захисників 

територіальної цілісності України в місті Пирятин  

19. Про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 

2019 рік“ 

20. Про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги в Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік  

21. Про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату на 2019 рік“ 

22. Про затвердження  Програми „Територіальна оборона“ на 2019 рік“ 

23. Про затвердження Програми взаємодії з Національним природним 

парком „Пирятинський“ для здійснення природоохоронних заходів, що 

сприяють охороні й збереженню території та об’єктів природно-заповідного 

фонду на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік 

24. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на 

сході України, на 2019 рік  

25. Про внесення змін та доповнень Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі 

Полтавської області на 2019 рік  

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

громади на 2019 рік  

27. Про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 399 ,,Про 



затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

на 2019 рік“ 

28. Про розгляд електронної петиції „Безпечна Пирятинська ОТГ“ 

29. Про передачу квартири та житлових будинків, розташованих в селах 

Олександрівка та Рівне, на баланс КП „Каштан“  

30. Про внесення змін до Положення про Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

31. Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на 

посади керівників підприємств, що належать до комунальної власності 

Пирятинської міської ради  

32. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Пирятинської міської ради  

33. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

34. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

35. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

36. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

37. Про надання дозволу гр.Чегрину О.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

38. Про надання дозволу гр.Любарець О.І. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

39. Про затвердження гр.Бобирю М.М.проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

40. Про заключення договору оренди земельної ділянки з гр.Бугай О.О. 

41. Про надання дозволу гр.Петренко Н.Г. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

42. Про надання дозволу гр.Нетребко Н.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

43. Про встановлення орендної плати за землю  

44. Про заключення договору оренди земельної ділянки з  

гр.Задворновою Н.М.  

45. Про заключення договору оренди земельної ділянки з          

гр.Свічкою С.П.  



46. Про надання дозволу гр.Павелку В.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

47. Про надання дозволу гр.Мазуну В.В. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  
48. Про затвердження гр.Кучі В.М. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 2, м.Пирятин Полтавської 

області.  

49. Про заключення з гр.Кучею В.М. договору оренди земельної ділянки, 

розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 2, м. Пирятин Полтавської 

області  

50. Про резервування земельних ділянок  

51. Про надання Пирятинській міській раді дозволу на розробку проекту 

землеустрою на земельну ділянку для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради Полтавської області  

52. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства із земель комунальної власності  

53. Про затвердження гр.Науменку О.В. проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Абаканська, 61, м.Пирятин Полтавської області 

54. Про затвердження гр.Клименко Ю.П. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

55. Різне 

 

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

порядок денний за основу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

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

запропонував зняти з порядку денного засідання питання № 4 „Про фінансово-

господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ за 2018 рік“ у звʼязку з відсутністю доповідача – керівника 

підприємства. 



Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

пʼятдесят першої сесії в цілому з урахуванням пропозиції депутата      

Хоменка О.В. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа (Якименко А.В.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання пʼятдесят першої сесії 

міської ради, який налічує 53 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 10 хв. 

інформація по питанню № 26 - до 15 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“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

проінформував присутніх, що 19 лютого 2018 року до Полтавської обласної 

ради було направлено депутатське звернення, в якому йшла мова про те, що 

депутати Пирятинської міської ради не розглядали питання і не приймали 

рішення щодо будівництва субрегіонального полігону в межах Пирятинської 

ОТГ. Полтавська обласна рада переадресувала це звернення до Департаменту 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської облдержадміністрації, про що депутатів, які 

направляли звернення, було повідомлено 22 лютого 2018 року. Відповіді на 

звернення від Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства не надійшло. 31 січня 2019 року сорок 

сьома сесія Пирятинської міської ради сьомого скликання підтримала 

депутатський запит до голови Полтавської обласної державної адміністрації 

Головка В.А. стосовно будівництва полігону твердих побутових відходів у 

м.Пирятин Полтавської області. На цей депутатський запит Департаментом 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської облдержадміністрації було надано відповідь, що 

депутатське звернення  від 19.02.2018 року № 01/02 було розглянуто і відповідь 



направлена Пирятинській міській раді. У телефонній розмові з представниками 

департаменту Полтавської облдержадміністрації Войпанюк В.К. повідомив, що 

він особисто не отримав відповіді на своє депутатське звернення, після чого 

йому було направлено копію листа № 03-09/3-1052 від 02.03.2018 року, який 

направлявся міській раді. 

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

який надав роз’яснення, що відповідно до частини 4 статті 22 Закону України 

„Про статус депутатів місцевих рад“, орган або посадова особа, до яких 

звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати 

офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої 

ради. Якщо орган, до якого було направлене звернення, не надав відповіді 

заявнику, це порушення законодавства з його боку. 

Рябоконь О.П., міський голова, який рекомендував направити лист до 

Полтавської облдержадміністрації про порушення щодо ненадання відповіді 

депутатові на його депутатський запит. Крім того, повідомив, що на даний час 

спеціалістами міської ради готується лист до Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства  

Полтавської облдержадміністрації стосовно завершення будівництва полігону 

твердих побутових відходів в м.Пирятин. 

 

Військовий комісар Пирятинського районного військового комісаріату 

майор Грицун О.В. вручив відзнаку Президента України за участь в 

антитерористичній операції солдату Ляшенку Олександру Андрійовичу. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 27 лютого  

по 04 квітня 2019року. (Інформація додається).  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Дуброва М.Я., директора КП „Пирятинський міський водоканал“, який 

проінформував про фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 2018 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 особа (Дубров М.Я.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію начальника КП „Пирятинський міський водоканал“               

Дуброва М.Я. про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 2018 рік 

взяти до відома. (Рішення № 121 додається). 

2. СЛУХАЛИ: 



 Фисун В.Ю., директора КП „Готель „Пирятин“, яка проінформувала про 

фінансово-господарську діяльність комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“ за 2018 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію директора КП „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю. про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства  „Готель „Пирятин“ за  2018 рік взяти до відома. (Рішення № 122 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Манька С.Л., тимчасово виконуючого обовʼязки начальника 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, який проінформував про 

фінансово-господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд за 2018 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію тимчасово виконуючого обов’язки начальника 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манька С.Л. про виконання 

фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд за 2018 рік взяти до відома. (Рішення        

№ 123 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства „Каштан“ за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який поставив запитання щодо суми коштів чистого прибутку 

підприємства за 2018 рік. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який поставив запитання щодо напрямків 

використання коштів чистого прибутку. 



Бих В.І., бухгалтер КП „Каштан“, яка відповіла, що чистий прибуток 

підприємства за 2018 рік склав 399,2 тис.грн. Ці кошти були використані на 

виплату заробітної плати працівникам підприємства за другу половину грудня 

2018 року.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував затвердити звіт КП „Каштан“ за 

2018 рік на наступній сесії, попередньо розглянувши питання щодо 

фінансового стану підприємства на засіданнях профільних комісій міської 

ради. 

 

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

проект рішення з даного питання за основу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  7 осіб. 

 

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

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

5. 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“ –  18 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

  

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 2 рішення сорок девʼятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 27 лютого 2019 року № 91 „Про 

туристичний збір на 2019 рік (нова редакція)“, виклавши Положення про 

туристичний збір у новій редакції. Визначити, що рішення вступає в дію з      

12 квітня 2019 року. (Рішення № 124 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

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

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



Пояснила, що змінами передбачено внесення до Плану шістьох Програм та 

виправлення технічної помилки шляхом виключення одного заходу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В., Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, виклавши його в 

редакції, що додається. (Рішення № 125 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на     

2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

частини другої статті 35 Закону України „Про запобігання корупції“ має 

конфлікт інтересів з даного питання, у зв’язку з чим не братиме участі в 

голосуванні. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення сорок 

шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня     

2018 року № 381 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції (додаток 1). 

2. Внести зміни та доповнення до підпункту 1.2 пункту 1 рішення сорок 

шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня     

2018 року № 381 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік“, виклавши 

Порядок надання матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в новій редакції 

(додаток 2). (Рішення № 126 додається). 



8. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку лідерського 

руху в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе 

– творимо країну“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Пишненко М.Ф., Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 385 ,,Про 

затвердження Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

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

Програма), виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення        

№ 127 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на        

2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять шостої сесії 

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

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

2019 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 128 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської 

міської ради на 2019 рік. 

 

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



„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 390 „Про 

затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій 

Пирятинської міської ради на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 129 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної 

власності 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. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. (Рішення 

№ 130 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах міста Пирятина у літній період 2019 року. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму організації рятування людей на водних об’єктах 

міста Пирятин у літній період 2019 року. (Рішення № 131 додається). 

 

 

 



13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження Програми покращення матеріально-технічної 

бази комунального підприємства „Каштан“ на 2019 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2019 рік. (Рішення № 132 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії сьомого скликання 

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

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 133 

додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми організації суспільно корисних 

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2019 році. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2019 році. (Рішення № 134 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ“ на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який повідомив, що на засіданні комісії було 

рекомендовано виключити з Програми захід щодо заміни ламп розжарювання 

та люмінесцентних ламп на світлодіодні в Пирятинському ліцеї. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який повідомив, що бюджетна комісія рекомендувала 

затвердити Програму у запропонованій розробником редакції, 

профінансувавши її частково, без урахування даного заходу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Енергоефективність та енергозбереження на 

об’єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ“ на 2019 рік, що 

додається. (Рішення № 135 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми з проведення архітектурного конкурсу щодо 

облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 

цілісності України в місті Пирятин. 

 

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



„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму з проведення архітектурного конкурсу щодо 

облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 

цілісності України в місті Пирятин. (Рішення № 136 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 

2019 рік“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 

2019 рік“. (Рішення № 137 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 



Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік. (Рішення № 138 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

 Грицуна О.В., військового комісара Пирятинського районного 

військового комісаріату, який проінформував про  затвердження Програми 

„Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2019 рік“.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Підтримка Пирятинського районного військового 

комісаріату на 2019 рік“. (Рішення № 139 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

 Грицуна О.В., військового комісара Пирятинського районного 

військового комісаріату, який проінформував про затвердження  Програми 

„Територіальна оборона“ на 2019 рік“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Територіальна оборона на 2019 рік. (Рішення      

№ 140 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 Митропана Ю.М., виконувача обов’язків директора НПП 

„Пирятинський“, який проінформував про затвердження Програми взаємодії з 

Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню території та 

об’єктів природно-заповідного фонду 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. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Програму взаємодії з Національним природним парком 

„Пирятинський“ для здійснення природоохоронних заходів, що сприяють 

охороні й збереженню території та об’єктів природно-заповідного фонду на 

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

(Рішення № 141 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2019 рік. (Рішення № 142 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 Плетіня С.М., голову місцевого осередку ГО „ВФСТ „Колос“ у 

Пирятинському районі, який проінформував про внесення змін до Програми 

розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 397 „Про 



затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 143 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. Запропонувала профінансувати придбання 

туберкуліну на суму 120,0 тис.грн. за рахунок планових призначень резервного 

фонду шляхом передачі трансферту до районного бюджету на виконання 

заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в 

Пирятинській міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, Калиновомостівського і 

Олександрівського ФАПів на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Клименко Ю.В., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

частини другої статті 35 Закону України „Про запобігання корупції“ має 

конфлікт інтересів з даного питання, у зв’язку з чим не братиме участі в 

голосуванні. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В., 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, 6. (Рішення № 144 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення сорок шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 399 

,,Про затвердження розміру вартості харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах на 2019 рік“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

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

голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 3 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 399 ,,Про 

затвердження розміру вартості харчування дітей в дошкільних навчальних 

закладах на 2019 рік“, виклавши його в новій редакції: 

,,3. Звільнити від сплати за харчування дітей: 

1) які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

2) військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 

обов’язків; 

3) учасників АТО, ООС; 

4) з інвалідністю; 

5) із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України ,,Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“. 

(Рішення № 145 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про розгляд 

електронної петиції „Безпечна Пирятинська ОТГ“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Солонський О.М. тимчасово залишив залу засідань та не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати електронну петицію від 08.02.2019 № Б-02-54/1-ЕП 

„Безпечна Пирятинська ОТГ“. (Рішення № 146 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу квартири 

та житлових будинків, розташованих в селах Олександрівка та Рівне, на баланс 

КП „Каштан“. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є, Солонський О.М. були тимчасово відсутні у залі 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Передати з балансу виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 

баланс комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.): квартиру № 5 у 

житловому будинку по вул.Центральна, 6, с.Олександрівка Пирятинського 

району Полтавської області, житлові будинки, розташовані за адресами: 

вул.Молодіжна, 22, вул.Центральна, 1, вул.Шевченка, 44, с.Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області, вул.Київська, 51, с.Рівне 

Пирятинського району Полтавської області. (Рішення № 147 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ : 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про внесення змін до 

Положення про Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є, Солонський О.М. були тимчасово відсутні у залі 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про Пирятинський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого рішенням дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 

,,Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису 

апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“, 

виклавши його в новій редакції. (Рішення № 148 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про затвердження Положення про конкурсний відбір 

кандидатур на посади керівників підприємств, що належать до комунальної 

власності Пирятинської міської ради. 

 

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

„проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є, Солонський О.М. були тимчасово відсутні у залі 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади 



керівників підприємств, що належать до комунальної власності Пирятинської 

міської ради (додається). (Рішення № 149 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про затвердження Положення про помічника-

консультанта депутата Пирятинської міської ради. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є, Солонський О.М. були тимчасово відсутні у залі 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата 

Пирятинської міської ради (додаток 1). 

2. Затвердити опис та форму посвідчення помічника-консультанта 

депутата Пирятинської міської ради (додаток 2). (Рішення № 150 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

 Барабаш Ю.В., провідного спеціаліста загального відділу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в 

міжсесійний період. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є, Солонський О.М. були тимчасово відсутні у залі 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 151 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

 Барабаш Ю.В., провідного спеціаліста загального відділу та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

Депутат Солонський О.М. повернувся до зали засідань. 

 



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 152 додається) 

 

34. 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) Гулієнку А.О. на земельну ділянку площею 0,0803 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Прокопенко В.П. на земельну ділянку площею 0,0055 га, розташовану 

за адресою: ***; 

3) Пономаренко Г.Л. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,2010 га, а саме: 

0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,1010 га для ведення особистого селянського господарства; 

4) Борцеховській О.Ф. на земельну ділянку площею 0,0463 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Гузевському С.В. на земельну ділянку площею 0,2117 га, розташовану 

за адресою: ***; 

6) Кіяновській Л.В. на земельну ділянку площею 0,0044 га, розташовану 

за адресою: ***; 

7) Сенчилу В.А. на земельну ділянку площею 0,0996 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Бих Т.П. на земельну ділянку площею 0,0611 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Гулієнку А.О., 

Прокопенко В.П., Пономаренко Г.Л., Борцеховській О.Ф., Гузевському С.В., 



Кіяновській Л.В., Сенчилу В.А., Бих Т.П. та передати вищезазначені земельні 

ділянки безоплатно у приватну власність. (Рішення № 153 додається). 

 

35. 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) Продану О.Є. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0760 га, 

розташовану за адресою: ***; 

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

розташовану за адресою: ***; 

3)Ляшенку А.Ю. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташовану за адресою***. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) громадянам Продану О.Є., Головасіну М.О., Ляшенку А.Ю. 

(Рішення № 154 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Чегрину О.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Чегрину О.П. на розробку проекту землеустрою щодо 

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

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 155 

додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Любарець О.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Любарець О.І. 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 № 156 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження          

гр.Бобирю М.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Бобирю М.М. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0128 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 156 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Бугай О.О. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з гр.Бугай О.О. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0027 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 158 додається). 

 

 



40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Петренко Н.Г. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Петренко Н.Г. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0387 га, розташованої за 

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

159 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Нетребко Н.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Нетребко Н.О. на розробку проекту землеустрою щодо 

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

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 160 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про встановлення орендної плати 

за землю. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити розмір орендної плати на 2019 рік за користування 

земельними ділянками, які надані громадянам міста для ведення 



індивідуального городництва, в сумі 7,00 грн (сім гривень 00 коп.) за 0,0100 га. 

(Рішення № 161 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Задворновою Н.М.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Соборна, 61Б, м.Пирятин Полтавської області, із   

гр.Задворновою Н.М. від 12 листопада 2013 року, в зв’язку із закінченням 

терміну його дії. 

2. Заключити з гр.Задворновою Н.М. договір оренди земельної ділянки 

площею 0,0026 га, розташованої за адресою: вул.Соборна, 61Б, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(тимчасова споруда - кіоск), строком на 5 років. (Рішення № 162 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Свічкою С.П.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Європейська, 163А, м.Пирятин Полтавської області, із  

гр.Свічкою С.П. від 10 квітня 2014 року. 

2. Заключити з гр.Свічкою С.П. договір оренди земельної ділянки 

площею 0,0016 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 163А, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, строком до 31 грудня 2020 року. (Рішення № 163 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Павелку В.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 



господарства. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Павелку В.П. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0410 га, розташованої за 

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

164додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Мазуну В.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Мазуну В.В. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0331 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 165 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

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

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 2, 

м.Пирятин Полтавської області.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

частини другої статті 35 Закону України „Про запобігання корупції“ має 

конфлікт інтересів з даного питання, у зв’язку з чим не братиме участі в 

голосуванні. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



Депутат Куча О.Є не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Кучі В.М. технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності, розташованої за адресою: 

Майдан Незалежності, 2, м.Пирятин Полтавської області, на дві земельні 

ділянки площами 1,4671 га та 0,0040 га. (Рішення № 166 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення з гр.Кучею В.М. 

договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: Майдан 

Незалежності, 2, м.Пирятин Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

частини другої статті 35 Закону України „Про запобігання корупції“ має 

конфлікт інтересів з даного питання, у зв’язку з чим не братиме участі в 

голосуванні. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Розірвати з гр.Кучею В.М. договір оренди земельної ділянки площею 

1,4711 га, розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 2, м.Пирятин 

Полтавської області, у зв’язку з поділом земельної ділянки. 

2. Заключити з гр.Кучею В.М. договір оренди земельної ділянки площею 

1,4671 га, розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 2, м.Пирятин 

Полтавської області, строком на 5 років. (Рішення № 167 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про резервування земельних 

ділянок. Повідомив, що проект рішення був розроблений відповідно до 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи від 12 березня 2019 року. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Зарезервувати дві земельні ділянки комунальної власності площами 

25,0247 га та 2,5654 га, з кадастровими номерами 5323810100:00:047:0045 та 

5323810100:00:045:0004 відповідно, цільовим призначенням: землі запасу, для 

суспільних потреб і соціально-економічного розвитку міста. (Рішення № 168 

додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання Пирятинській 

міській раді дозволу на розробку проекту землеустрою на земельну ділянку для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради Полтавської 

області. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати Пирятинській міській раді дозвіл на розробку проекту 

землеустрою на земельну ділянку орієнтовною площею 3,55 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради Полтавської області. 

(Рішення № 169 додається). 

 

51. 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 для ведення особистого селянського господарства із земель 

комунальної власності громадянам:   

1) Мазьку О.І. орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу; 

2) Копиченку С.О. орієнтовною площею 1,0000 га; 

3) Перепелиці С.П. орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу; 

4) Приходьку В.О. орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати учасникам бойових дій дозволи на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 



власності для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 170 

додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Науменку О.В. проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Абаканська, 61, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити громадянину Науменку О.В. проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0138 га, розташованої за адресою: 

вул.Абаканська, 61, м.Пирятин Полтавської області, цільове призначення якої 

змінюється із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у землі для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

2. Змінити гр.Науменку О.В. цільове призначення земельної ділянки 

площею 0,0138 га, розташованої за адресою: вул.Абаканська, 61, м.Пирятин 

Полтавської області, із земель для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд у землі для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 171 додається).  

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Клименко Ю.П. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Клименко Ю.В., депутат міської ради, який повідомив, що відповідно до 

частини другої статті 35 Закону України „Про запобігання корупції“ має 

конфлікт інтересів з даного питання, у зв’язку з чим не братиме участі в 

голосуванні. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Клименко Ю.В. не брав участі в голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Клименко Ю.П. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1002 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 172 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка повідомила, що з метою 

забезпечення прозорості у роботі постійних комісій ради на порталі Смарт 

Пирятин у рубриці On-line діяльність депутатів міської ради висвітлюються 

протоколи засідань постійних комісій міської ради. 

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

інформації виконкому міської ради, який продемонстрував присутнім, як 

користуватися порталом. 

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

виконкому міської ради, який повідомив, що 28 березня 2019 року 

Пирятинська районна рада прийняла рішення про схвалення звернення 

депутатів районної ради до Пирятинської міської ради щодо намірів передачі 

майнового комплексу районного Будинку культури. Працівників районного 

Будинку культури та бібліотек попереджено про про зміну істотних умов праці. 

Розпорядженням міського голови Рябоконя О.П. створена узгоджувальна 

робоча група для напрацювання механізму передачі майна районного Будинку 

культури та бібліотек, затверджено її склад та графік проведення заходів щодо 

прийому-передачі майнового комплексу районного Будинку культури, 

Пирятинської центральної районної бібліотеки та районної бібліотеки для дітей 

зі спільної власності територіальних громад району у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. До складу робочої 

групи входять голови постійних комісій міської ради та спеціалісти 

виконавчого комітету міської ради, а також представники районної ради. 

Сьогодні проведено перше засідання цієї робочої групи. 

Крім того, Шикеринець І.С. повідомив, що до Пирятинської міської ради 

надійшов лист від Полтавської облдержадміністрації з пропозицією розглянути 

на сесії міської ради питання щодо надання згоди на прийняття у комунальну 

власність територіальної громади виробничих дільниць обласного 

комунального виробничого підприємства „Лубнитеплокомуненерго“. Інший 

лист надійшов від комунального підприємства „Лубнитеплокомуненерго“. У 

ньому надана інформація про збитки підприємства та пропозиція передбачити 

в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади кошти в сумі                     

2 662,0 тис.грн на погашення заборгованості через різницю у тарифах. 

Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував дане питання винести 

на розгляд спільного засідання постійних комісій міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) та з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) 

для напрацювання пропозицій щодо порушеної проблеми. 



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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував запросити на це засідання комісій 

депутатів Полтавської обласної ради, обраних від міста. 

Солонського О.М., депутата міської ради, який запитав, чому Програма 

національно-патріотичного і військово-спортивного виховання дітей та молоді 

Пирятинської  міської ОТГ на прикладі гри „Лазертаг“ на 2019 рік не 

розглядалась на профільних комісіях та не була винесена на розгляд сесії 

міської ради. Крім того, з його слів, Пирятинському райвійськкомату, який 

подав аплікаційну форму зазначеної Програми, не надано остаточної відповіді 

щодо її розгляду експертною групою та експертних висновків. 

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

виконкому міської ради, який відповів, що вільний залишок коштів на кінець 

2018 року склав 7 млн грн., а бюджетних запитів надійшло на суму 24 млн грн. 

На засіданні робочої групи, яка розглядала бюджетні запити та напрацьовувала 

пропозиції щодо розподілу коштів вільного залишку, було вирішено, що є 

більш нагальні потреби, які необхідно профінансувати першочергово. 

Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення загальному відділу 

та інформаційного забезпечення виконкому міської ради уточнити інформацію 

щодо надання відповіді райвійськкомату. 

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

управління економіки виконкому міської ради, який повідомив, що Кабінет 

Міністрів України постановою від 20 березня 2019 року № 228 затвердив 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на обʼєктах комунальної 

власності. Для отримання субвенції місцеві органи повинні подати до 

Міністерства екології та природних ресурсів заявку на здійснення 

природоохоронних заходів та рішення міської ради про включення 

запропонованих заходів до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища. Заявки приймаються до 01 травня 2019 року. Умови 

співфінансування – 90% - кошти державного бюджету і не менше 10% - кошти 

місцевих бюджетів. Запропонував розробити Програму з охорони 

навколишнього природного середовища, включивши до її заходів реалізацію 

двох проектів: „Будівництво каналізаційного колектора в м.Пирятин 

Полтавської області“ та „Реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин 

Полтавської області“. З метою дотримання термінів подачі заявки до 

Міністерства екології та природних ресурсів затвердити Програму на 

позачерговій сесії міської ради. 

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

виконкому міської ради, який запропонував включити до заходів Програми 

реалізацію третього проекту – „Реконструкція каналізаційного колектору від 

КНС №1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул.Саксаганського, 23) в 

м.Пирятин Полтавської області“. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який порушив питання стосовно 

прийняття рішення щодо виведення зі складу виконавчого комітету міської 



ради Андрейщук Р.А. у зв’язку з її звільненням з посади заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 


