
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят п’ятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

16 травня 2019 року № 62 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 17 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

  Дубров М.Я. 

 Клепач В.М. 

 Клименко Ю.В. 

  Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

  Томко С.Я. 

 Шаповал Д.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 Щур Т.Г.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Драло І.Г., Солонський О.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Депутат Гудзь В.І. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Приходько В.О., Хоменко О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд п’ятдесят п’ятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 30 питань. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 25 квітня, 13 та 14 травня. Таким 

чином, був сформований проект порядку денного, який налічує 30 питань та, 

відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень 

тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, із 

спільної власності територіальних громад Пирятинського району майнового 

комплексу та майна районного Будинку культури 

2. Про створення Пирятинського культурно-громадського центру 

3. Про створення Пирятинської публічної бібліотеки 

4. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради 

5. Про Молодіжну раду при виконавчому комітеті міської ради 

6. Про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 398 

7. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2018 рік 

8. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за 2018 рік 

9. Про внесення змін та доповнень до 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“ 

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

громади на 2019 рік 

11. Про виправлення механічної описки в рішенні сорокової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26 червня 2018 року № 210 

„Про плату за землю на 2019 рік“ 

12. Про розгляд електронної петиції щодо придбання 

пиловсмоктувального приладу для збору опалого листя 



13. Про передачу витрат з реконструкції та надання дозволу на 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 

14. Про затвердження Положення про громадську приймальню депутатів 

Пирятинської міської ради  

15. Про затвердження  Положення про  порядок проведення конкурсу на 

посади керівників комунальних закладів культури Пирятинської міської ради 

16. Про внесення змін до Статуту Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд 

17. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

18. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

19. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

20. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

21. Про надання дозволу гр.Томко Є.А. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства 

22. Про надання дозволу Державному підприємству „Пирятинське лісове 

господарство“ на розробку технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул.Цибаня, 139 

23. Про заключення договору оренди земельної ділянки з       

гр.Лагутіною Н.Л., гр.Кушнаренком Е.О. 

24. Про надання дозволу гр.Скочку В.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

торгівлі  
25. Про заключення договору сервітуту земельної ділянки з   

гр.Оверченко Л.П.  

26. Про надання дозволу гр.Андрейщук Р.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

27. Про заключення з гр.Андрейщук Р.А. договору оренди земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Чернишевського, 22, м.Пирятин 

Полтавської області  

28. Про заключення з гр.Андрейщук Р.А. договору оренди земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Київська, 71, м.Пирятин Полтавської 

області  

29. Про внесення змін до рішення сорок четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 жовтня 2018 року № 336 „Про передачу 



у приватну власність земельних ділянок учасникам бойових дій по 

вул.Урожайна в м.Пирятин“  

30. Про затвердження гр.Продану В.В. проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

31. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесят п’ятої сесії, який налічує 30 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 2 годин без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 04 квітня 

по 16 травня 2019 року. (Інформація додається).  

 



Під час інформування на сесію прибули депутати Кривобок В.І. та 

Крицький М.В. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

туризму міської ради, яка проінформувала про прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району майнового комплексу та майна районного Будинку 

культури. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

захисту, який зазначив, що рішенням п’ятдесят другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 17 квітня 2019 року № 173 були визначені 

необхідні умови прийняття майнового комплексу районного Будинку культури 

у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, в особі Пирятинської міської ради, а саме: державна реєстрація права 

власності за територіальною громадою Пирятинського району, в особі 

Пирятинської районної ради, шляхом внесення відомостей до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно; наявність технічної документації на 

майновий комплекс районного Будинку культури; прийняти рішення сесії про 

добровільну відмову від права постійного користування на земельну ділянку 

під майновим комплексом районного Будинку культури, розташовану за 

адресою: м.Пирятин, вул.Соборна, 59. Запитав, чи виконано ці умови і чи 

надано Пирятинській міській раді відповідні документи. 

Половка Н.В., доповідач, яка надала ствердну відповідь на запитання. 

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

виконкому міської ради, який повідомив, що на виконання рішення тридцять 

восьмої позачергової сесії Пирятинської районної ради сьомого скликання 

(друге засідання) від 18 квітня 2019 року „Про передачу майнового комплексу 

та майна районного Будинку культури, Пирятинської бібліотеки та 

Пирятинської бібліотеки для дітей зі спільної власності територіальних громад 

району, в особі Пирятинської районної ради, у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради“ Пирятинська районна державна адміністрація делегувала до 

комісії з приймання-передачі майна та майнового комплексу районного 

Будинку культури ряд посадових осіб, зокрема, Нечипоренко О.В., головного 

бухгалтера централізованої бухгалтерії сектору культури і туризму 

Пирятинської райдержадміністрації, та Бондаренко Ж.М., завідувача 

господарства районного Будинку культури. Запропонував внести зміни до 

проекту рішення, включивши до додатку 4 „Комісія з приймання-передачі 



майна та майнового комплексу районного Будинку культури“ зазначених 

посадових осіб. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району, в особі Пирятинської районної ради, у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради: 

1) майновий комплекс та майно районного Будинку культури, 

розташованого за адресою: Полтавська обл., Пирятинський район, м.Пирятин, 

вул.Соборна, 59 (додаток 1); 

2) майно та книжковий фонд дитячої бібліотеки, розташованої за 

адресою: Полтавська обл., Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Соборна, 59 

(додаток 2); 

3) майно та книжковий фонд бібліотеки для дорослих, розташованої за 

адресою: Полтавська обл., Пирятинський район, м.Пирятин, вул.Соборна, 59 

(додаток 3). 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майна та майнового 

комплексу районого Будинку культури, дитячої бібліотеки та бібліотеки для 

дорослих (додаток 4). (Рішення № 182 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

туризму міської ради, яка проінформувала про створення Пирятинського 

культурно-громадського центру. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, що це за установа і 

з якою метою вона створюється. 

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

виконкому міської ради, який надав пояснення, що, прийнявши у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади майновий 

комплекс районного Будинку культури, Пирятинська міська рада отримала 

матеріальну базу, необхідну для утворення комунальної установи, основним 

завданням якої є надання послуг у сфері культури жителям об’єднаної громади. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Створити Пирятинський культурно-громадський центр. 

2. Затвердити Статут Пирятинського культурно-громадського центру. 

(Рішення № 183 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

туризму міської ради, яка проінформувала про створення Пирятинської 

публічної бібліотеки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Жайворонок О.Л.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити Пирятинську публічну бібліотеку. 

2. Затвердити Статут Пирятинської публічної бібліотеки. (Рішення № 184 

додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про внесення змін 

до складу виконавчого комітету Пирятинської міської ради та представив 

Бєлова М.Д., кандидатуру якого запропонувала Полтавська обласна організація 

Всеукраїнського об’єднання „Свобода“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до складу виконавчого комітету Пирятинської міської ради, 

затвердженого рішенням першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, визначення його чисельності та 

затвердження складу“ (із змінами): 

1) вивести зі складу виконавчого комітету Безбородова Сергія 

Анатолійовича та ввести Бєлова Максима Дмитровича; 

2) вивести зі складу виконавчого комітету Андрейщук Раїсу 

Анатоліївну. (Рішення № 185 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про Молодіжну раду при 

виконавчому комітеті міської ради. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Жайворонок О.Л.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Утворити Молодіжну раду при виконавчому комітеті міської ради 

(далі – Молодіжна рада). 

2. Погодити Положення про Молодіжну раду, що додається. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Коваленко Т.В.): 

3.1. Оголосити і провести конкурс на членство у Молодіжну раду та 

подати на погодження виконавчого комітету міської ради список кандидатів. 

(Рішення № 186 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 398.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, скільки є вакансій у структурі 

Пирятинської міської ради на даний час. 

Кочур Л.В., яка відповіла, що на даний час у структурі Пирятинської 

міської ради 73 штатні одиниці, працює 66 працівників, є 7 вакансій. Одна з 

них фактично заповнена, оскільки вчора відбувся конкурс на заміщення 

вакантної посади начальника відділу культури і туризму міської ради, за 

підсумками якого конкурсна комісія рекомендувала міському голові прийняти 

на цю посаду Гуленко А.І. Є дві вакансії в управлінні економіки: начальника та 

провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та розвитку. Двічі за 

період з 01 січня по 01 квітня оголошувався конкурс на заміщення цих 

вакантних посад, але не було жодного пертендента. Вакантною є посада 

начальника відділу управління комунальною власністю, на заміщення якої 

також оголошувався конкурс і теж безрезультатно. Є вакансія адміністратора 

ЦНАПу, яка є дуже важливою, оскільки виконавчий комітет міської ради 

планує надавати послуги з реєстрації автомобільного транспорту і вже 

направлено відповідне клопотання до Головного сервісного центру МВС 

України та Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації. Крім того, 

нещодавно, 03 травня, з’явилася вакансія начальника відділу-державного 

реєстратора. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що, на його думку, відділ екології, 

благоустрою та озеленення утворюється тоді, коли немає комунального 



підприємства, підпорядкованого міській раді. Виконавчому комітету 

Пирятинської міської ради немає потреби утворювати цей відділ, оскільки 

питаннями благоустрою та озеленення займається комунальне підприємство 

„Каштан“. 

В обговоренні питання взяли участь Рябоконь О.П., міський голова, 

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

ради, Скочко В.І., директор комунального підприєамтва „Каштан“, 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запропонував поставити проект 

рішення на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  4 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  3 депутати;  

 „утрималися“ – 9 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Соколовську Л.С., директора комунального підприємства роздрібної 

торгівлі „Райдуга“, яка проінформувала про фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію директора комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ Соколовської Л.С. про виконання фінансового плану та 

господарську діяльність КПРТ „Райдуга“ за 2018 рік взяти до відома. (Рішення 

№ 187 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства „Каштан“ за 2018 рік. 

 

Депутат Йощенко В.М. прибув на пленарне засідання та зареєструвався. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 2 (Йощенко В.М., Хоменко О.В.). 

 



Депутат Михайлюк О.В. тимчасово залишив залу засідань та не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію директора КП „Каштан“ Скочка В.І. про виконання 

фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за 2018 рік взяти до відома. (Рішення № 188 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 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“. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В. були відсутні у залі засідань та не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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 

житлових будинках та квартирах“ в новій редакції. (Рішення № 189 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Михайлюк О.В. були відсутні у залі засідань та 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 № 190 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виправлення механічної 

описки в рішенні сорокової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 26 червня 2018 року № 210 „Про плату за землю на 2019 рік“. 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Виправити допущену механічну описку в додатку 1 рішення сорокової 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26 червня 2018 року     

№ 210 „Про плату за землю на 2019 рік“, замінивши в коді цільового 

призначення земель 02.01 „Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)“ ставку 

податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено 

(незалежно від місцезнаходження), з 0,300 на 0,03. (Рішення № 191 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про розгляд електронної 

петиції щодо придбання пиловсмоктувального приладу для збору опалого 

листя. Зазначила, що відділом містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства пропонується відхилити петицію, та надала 

обґрунтування цієї пропозиції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що погоджується з 

пропозицією керівника відділу, оскільки вважає недоцільним придбання такого 

приладу.  

Буряк А.А., автор електронної петиції, який запропонував переглянути 

відеоматеріали про роботу пиловсмоктувального приладу для збору опалого 

листя. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував поставити проект рішення на 

голосування. 



Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що було проведено  

консультації з юридичним відділом і, попри висновки експертів, проект 

рішення виноситься на пленарне засідання саме в такій редакції, щоб сесія 

вирішила, підтримати чи відхилити електронну петицію, і щоб виключити 

можливість суб’єктивізму і нав’язування чужої думки. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 депутатів; 

 „проти“ –  1 депутат;  

 „утрималися“ – 3 депутати, міський голова. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про передачу витрат з реконструкції та 

надання дозволу на 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. 

 

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 зобов’язати підрядну організацію 

встановити огорожу навколо каналізаційно-напірної станції. 

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

міської ради, який сказав, що проектом не передбачено встановлення огорожі, 

тому підрядну організацію неможливо зобов’язати виконувати ці роботи. Після 

передачі об’єкта Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам, 

підприємством планується встановлення огорожі.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати витрати 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, що перебуває у власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, загальною вартістю 502 314,20 грн. (п’ятсот дві тисячі 

триста чотирнадцять гривень 20 коп.) на баланс розпорядника бюджетних 



коштів третього ступеня Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 (Шкурупій Л.Г.). (Рішення № 192 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про затвердження Положення про громадську 

приймальню депутатів Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення „Про громадську приймальню депутатів 

Пирятинської міської ради“. (Рішення № 193 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про затвердження Положення про  порядок 

проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів культури 

Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  Положення про порядок проведення конкурсу на посади 

керівників закладів культури Пирятинської міської ради. (Рішення № 194 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про внесення змін до Статуту Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

голосуванні. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Статуту Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд та затвердити його в новій редакції. (Рішення № 195 додається). 

 

17. 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. 

 

Депутат Куча О.Є. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 196 додається). 

 

18. 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. 

 

Депутат Куча О.Є. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 197 додається). 

 

19. 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) Бачишу В.В. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Фроловій О.Ю. на земельну ділянку площею 0,0640 га, розташовану за 

адресою: ***; 



3) Лимаренко Г.І. на земельну ділянку площею 0,0786 га, розташовану за 

адресою: ***; 

4) Десятнікову Ю.І. на земельну ділянку площею 0,0522 га, розташовану 

за адресою: ***; 

5) Гринюк Г.М. на земельну ділянку площею 0,0679 га, розташовану за 

адресою: ***; 

6) Омельченку О.В. на земельну ділянку площею 0,0607, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Бакун Л.Г. на земельну ділянку площею 0,0637 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Божку О.О. на земельну ділянку площею 0,0502 га, розташовану за 

адресою: ***; 

9) Садовській Н.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,4119 га, а саме: 

0,1035 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,3084 га для ведення особистого селянського господарства. 

 

Депутат Кривобок В.І. залишив пленарне засідання сесії і надалі не брав 

участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам Бачишу В.В.,   

Фроловій О.Ю., Лимаренко Г.І., Десятнікову Ю.І., Гринюк Г.М.,      

Омельченку О.В., Бакун Л.Г., Божку О.О., Садовській Н.М. та передати 

вищезазначені земельні ділянки безоплатно у приватну власність. (Рішення    

№ 198 додається). 

 

20. 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала змінити назву 

рішення з „Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 



землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам“ на „Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Томко Є.А.“ у зв’язку з тим, що 

дозвіл надається лише одній громадянці, а не цілому ряду заявників, як це 

планувалося при розробці проекту рішення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Томко Є.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) орієнтовною площею 0,1000 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд. (Рішення № 199 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Томко Є.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Томко Є.А. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0952 га, розташованої за 

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

200 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Державному підприємству „Пирятинське лісове господарство“ на розробку 



технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки, розташованої по вул.Цибаня, 139. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Скочко О.М. тимчасово залишив залу засідань і брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Державному підприємству „Пирятинське лісове 

господарство“ (Дудник С.В.) на розробку технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки орієнтовною площею  

0,1200 га, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 139, м.Пирятин Полтавської 

області, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг. (Рішення 

№ 201 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з громадянкою Лагутіною Н.Л. та  громадянином 

Кушнаренком Е.О. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Скочко О.М. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з гр.Лагутіною Н.Л. та Кушнаренком Е.О. договір оренди 

земельної ділянки площею 0,3154 га, розташованої за адресою: вул.Південна, 

1Б, м.Пирятин Полтавської області, на суму 526,20 грн. (п’ятсот двадцять шість 

гривень 20 коп.), що складає 3 % від нормативної грошової оцінки землі в 

цінах 2019 року, строком на 1 рік. (Рішення № 202 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Скочку В.І. на виготовлення технічної документації із 



землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Скочко О.М. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Скочку В.І. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0045 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 

163А, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. (Рішення № 203 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору 

сервітуту земельної ділянки з громадянкою Оверченко Л.П. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Скочко О.М. був відсутній у залі засідань і не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з гр.Оверченко Л.П. договір сервітуту земельної ділянки 

площею 0,0040 га, розташованої за адресою: майдан Незалежності, 2, 

м.Пирятин Полтавської області, яка відноситься до земель комунальної 

власності. (Рішення № 204 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу громадянці 

Андрейщук Р.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. Зазначив, що дозвіл надається на підставі рішення 

Олександрівської сільської ради від 15 травня 2009 року щодо виділення 

гр.Андрейщук Р.А., як працівнику соціальної сфери, земельної ділянки 

розміром 1,92 га із земель запасу в с.Могилівщина.  

 



Депутат Скочко О.М.повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Солонський О.М.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Андрейщук Р.А. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,9256 га, 

розташованої за межами с.Могилівщина в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, для ведення особистого селянського господарства. 
(Рішення № 205 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення з громадянкою 

Андрейщук Р.А. договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Чернишевського, 22, м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з гр.Андрейщук Р.А. договір оренди земельної ділянки 

площею 0,0536 га розташованої за адресою: вул.Чернишевського, 22, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 206 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення з громадянкою 

Андрейщук Р.А. договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Київська, 71, м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з гр.Андрейщук Р.А. договір оренди земельної ділянки 

площею 0,0327 га, розташованої за адресою: вул.Київська, 71, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

строком на 5 років. (Рішення № 207 додається). 

 



29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від            

23 жовтня 2018 року № 336 „Про передачу у приватну власність земельних 

ділянок учасникам бойових дій по вул.Урожайна в м.Пирятин“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  16 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Міський голова Рябоконь О.П. тимчасово залишив залу засідань і не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до підпунктів 7, 8 пункту 1 рішення сорок четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 жовтня 2018 року № 336 

„Про передачу у приватну власність земельних ділянок учасникам бойових дій 

по вул.Урожайна в м.Пирятин“, виклавши їх у новій редакції. (Рішення № 208 

додається). 

 

30 СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 

Продану В.В. проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  16 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Міський голова Рябоконь О.П. був відсутній у залі засідань і не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

земельної ділянки площею 0,0926 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. (Рішення № 209 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала, що відповідно 

до рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 04 квітня 2019 року № 150 „Про затвердження Положення про 



помічника-консультанта депутата Пирятинської міської ради“ громадський 

активіст Буряк А.А. подав заяву та пакет документів на посаду помічника-

консультанта депутата Войпанюка В.К. Протягом п’ятнадцяти робочих днів 

було виготовлено посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради 

відповідно до затвердженого зразка. Від імені депутатського корпусу привітала 

Буряка А.А. та вручила посвідчення. 

Бурого М.С., депутата міської ради, який запитав директора 

комунального підприємства „Каштан“ Скочка В.І., коли буде демонтовано 

будівлю колишньої молочної кухні. Нагадав, що відповідне рішення міської 

ради приймалося рік тому. 

Скочка В.І., директора КП „Каштан“, який запевнив, що протягом місяця, 

до 16 червня 2019 року, буде здійснено демонтаж зазначеної будівлі. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який нагадав, що на засіданні комісії порушувалося 

питання щодо ремонту бульдозера, який працює на сміттєзвалищі, і депутатів 

запевнили, що ремонт буде проведено до 15 травня. Запитав: чи дійсно 

зазначена техніка відремонтована? 

Скочка В.І., директора КП „Каштан“, який сказав, що на даний час 

тракторист перебуває на лікарняному. Як тільки він вийде на роботу, одразу 

приступить до ремонту бульдозера.  

Рябоконя О.П., міського голову, який зазначив, що ремонт бульдозера 

необхідно прискорити, однак в подальшому для забезпечення пошарового 

захоронення твердих побутових відходів на полігоні необхідно буде 

придбавати новий бульдозер. 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який запропонував для вирішення 

цього питання залучити кошти обласного екологічного фонду. 

Василика В.І., кандидата філософських наук, мистецтвознавця, 

публіциста, який презентував власну збірку сатиричних мініатюр „200 

іронічних поглядів на росіян - „братів“ наших заклятих“. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


