
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят шостої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

25 червня 2019 року № 63 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 18 депутатів 

 

Відсутні: Клепач В.М. 

 Клименко Ю.В. 

 Крицький М.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Скочко О.М. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

  

 На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

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

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 

 

 Головував на сесії міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

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

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –Солонський О.М.,        

Щур Т.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  18 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 – Драло І.Г., Приходько В.О., Хоменко О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд п’ятдесят шостої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 54 питання. 

Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які проходили 11, 12, 21 червня 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 місцеві податки та збори на 2020 рік  

2. Про транспортний податок на 2020 рік  

3. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2020 рік  

4. Про єдиний податок на 2020 рік  

5. Про плату за землю на 2020 рік  

6. Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

7. Про туристичний збір на 2020 рік  

8. Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік 

9. Про внесення змін та доповнень до плану діяльності Пирятинської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

10. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2019 рік 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік  

12. Про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода 

Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік 

13. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік  

14. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 

2019 році  



15. Про внесення змін до Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“ 

16. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2019 рік  

17. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік  

18. Про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка 

Пирятинського районного військового комісаріату на 2019 рік“ 

19. 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 

20. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2019 рік  

21. Про внесення змін та доповнень до Програми „Забезпечення надання 

медичної допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ на 2019 рік“ 

22. Про перерахування коштів з позабалансового рахунку виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради до загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади 

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

громади на 2019 рік  

24. Про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

25. Про внесення змін до Порядку розгляду електронної петиції, 

адресованої Пирятинській міській раді  

26. Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради (нова редакція) 

27. Про створення комунального підприємства „Агенція розвитку 

Пирятинської міської ОТГ“ 

28. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

29. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

30. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

31. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

32. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“ 



33. Про надання дозволу Пирятинській районній організації Товариства 

сприяння обороні України на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), розташованої за адресою: майдан Незалежності, 15, кв.2, 

м.Пирятин  

34. Про надання дозволу Пирятинській районній організації Товариства 

сприяння обороні України на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), розташованої за адресою: майдан Незалежності, 15, м.Пирятин  

35. Про затвердження гр.Коршак Н.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну її передачу у приватну власність (18.04.2019) 

36. Про затвердження гр.Пуньку В.Г. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

37. Про затвердження гр.Шумейко М.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

38. Про затвердження гр.Вірченко О.Б., гр.Ходоровському П.Б. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та безоплатну її передачу у приватну власність  

39. Про затвердження гр.Ломоносову В.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну її передачу у приватну власність  

40. Про затвердження гр.Зубенку А.І. технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та безоплатну їх передачу у приватну власність  

41. Про заключення договору оренди земельної ділянки з                 

гр.Мазуном В.В. 

42. Про надання дозволу гр.Волику І.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

43. Про надання дозволу гр.Ляшенко М.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

44. Про надання дозволу гр.Ляшенко М.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

45. Про надання дозволу гр.Дембовській Н.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

46. Про надання дозволу гр.Должанській К.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 



47. Про надання дозволу гр.Гончаренку В.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

48. Про надання дозволу гр.Редько О.В. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

49. Про надання дозволу гр.Смірнову В.А. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

50. Про надання дозволу гр.Сокуру В.Ю. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: 

пл.Героїв Майдану, 14Б, м.Пирятин 

51. Про надання права користування чужою земельною ділянкою для 

забудови (суперфіцій) 

52. Про припинення права постійного користування Пирятинською 

районною радою на земельні ділянки комунальної власності Пирятинської 

міської ради 

53. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проектів 

землеустрою на земельні ділянки, розташовані за адресою: вул.Європейська, 

4А, м.Пирятин Полтавської області, вул.Європейська, 4Б, м.Пирятин 

Полтавської області (відповідно) (03.06.2019) 

54. Про виправлення механічної описки в рішенні п’ятдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради від 16 травня 2019 року № 202 „Про заключення 

договору оренди земельної ділянки з гр.Лагутіною Н.Л., гр.Кушнаренком Е.О.“ 

55. Різне 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Науменко В.М., виконувач обов’язків начальника фінансового 

управління міської ради, яка запропонувала зняти з розгляду питання № 23 

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

2019 рік“, у зв’язку з тим, що при розподілі коштів, що надійшли від 

перевиконання доходної частини бюджету, не враховано ряд потреб, зокрема, 

не передбачено кошти на проведення ремонту районного Будинку культури. Це 

нагальне питання, яке треба вирішувати зараз, оскільки очікується, що 

наступний розподіл коштів буде можливим не раніше вересня цього року. 

Протягом десяти днів варто провести засідання бюджетної комісії, переглянути 

проект бюджету із врахуванням першочергових потреб та винести його на 

затвердження сесії. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який зазначив, що на засіданні комісії депутатам було надано 

перелік першочергових потреб, у якому була відсутня зазначена позиція.  

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

виконкому міської ради, який пояснив, що на момент проведення комісії не 

було чіткої відповіді на питання: потрібно здійснювати капітальний ремонт 



даху районного Будинку культури чи можна обмежитися поточним? Крім того, 

не були сформовані пропозиції щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. 

Відтак потрібно мати резерв на той випадок, якщо не буде перевиконання 

бюджету. 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Горбачов О.В.,   

Дубров М.Я., Жайворонок О.Л., Куча О.Є., Хоменко О.В., які висловили різні 

точки зору щодо зняття з розгляду питання № 23. 

 

У підсумку обговорення головуючий запропонував прийняти порядок 

денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  1 (Якименко А.В,); 

 „утрималися“ – 1 (Жайворонок О.Л.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесят шостої сесії міської ради, який 

налічує 54 питання та „Різне“. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо проведення 

другого пленарного засідання п’ятдесят шостої сесії міської ради з порядком 

денним „Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік“. 

 

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

 „проти“ –  5 депутатів; 

 „утрималися“ – 7 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

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 3 годин без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перед початком розгляду питань порядку денного присутні привітали з 

днем народження депутата Войпанюка В.К. 

 

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

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 16 травня 

по 25 червня 2019 року. (Інформація додається).  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про місцеві податки та збори на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Якименко А.В.). 

 

Депутати Михайлюк О.В., який був тимчасово відсутній у залі засідань, 

та Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади місцеві податки та збори на 2020 рік. (Рішення № 210 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про транспортний податок на 2020 рік. 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Приходько В.О.). 



ВИРІШИЛИ: 

Встановити ставку транспортного податку на 2020 рік, з розрахунку на 

календарний рік, у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2               

статті 267 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями). 

(Рішення № 211 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити ставки податків на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2020 рік для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб відповідно до статті 266 

Податкового кодексу України. (Рішення № 212 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про єдиний податок на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити ставки єдиного податку на 2020 рік для суб’єктів 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, відповідно до статті 293 Податкового кодексу України. (Рішення     

№ 2013 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про плату за землю на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що, на його думку, 

необхідно залишити ставки податку на рівні минулого року, оскільки 

збільшення ставок відобразиться на населенні об’єднаної громади. 



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

виконкому міської ради, який сказав, що пропозиція постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи щодо 

збільшення до 7% ставки податку на земельні ділянки для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (код 12.04), яку підтримала постійна комісія з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, є 

дуже слушною, оскільки ПРАТ „Пирятинське АТП-15343“ використовує 

земельну ділянку розміром майже 4,0 га на праві постійного користування, 

пасажирських перевезень на міських маршрутах не здійснює, земельну ділянку 

надає в оренду, отримує орендну плату і на даний час сплачує податок в 

розмірі 1 % від нормативної грошової оцінки. Висловив впевненість, що 

збільшення податку для цього підприємства жодним чином не вплине на 

жителів об’єднаної громади. 

Рябоконь О.П., міський голова, який додав, що право постійного 

користування на земельну ділянку було надано зазначеному підприємству як 

надавачу послуг з пасажирських перевезень. На даний час воно фактично не 

надає таких послуг, займається іншими видами діяльності та не йде назустріч 

громаді, яка встановила для нього мінімальний податок, відмовившись 

забезпечити єдиний маршрут по вул.Гагаріна. 

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. 

 

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

 „проти“ –  2 (Жайворонок О.Л., Солонський С.П.); 

 „утрималися“– 1 (Щур Т.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади ставки земельного податку для юридичних і фізичних осіб відповідно 

до пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України. (Рішення № 214 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок орендної 

плати за користування земельними ділянками на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення щодо встановлення розміру ставок орендної 

плати за користування земельними ділянками на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у відсотковому відношенні до їх 

нормативної грошової оцінки (додаток 1). 

2. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки за їх цільовим та 

функціональним використанням у відсотковому відношенні до нормативної 

грошової оцінки земель Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади (додаток 2). (Рішення № 215 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про туристичний збір на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Установити на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади ставку туристичного збору в розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього 

туризму та 1 відсоток – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї 

особи за одну добу тимчасового розміщення. (Рішення № 216 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу 

за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської ОТГ на 

2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Методику визначення мінімальної суми орендного платежу 

за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської ОТГ на 

2020 рік (додаток 1).  

2. Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного 

метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду), 

житловому наймі (піднаймі) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, 

на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної 



ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), 

майнового паю на території Пирятинської міської ради (додаток 2). (Рішення 

№ 217 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін та доповнень до плану діяльності Пирятинської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року № 342 „Про 

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік“, виклавши його в новій редакції. 

(Рішення № 218 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року №132 „Про 

затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Каштан“ на 2019 рік “, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 219 додається).  

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми утримання 

об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 

 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 130 „Про 

затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 220 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Дуброва М.Я., директора комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про внесення змін та доповнень до 

Програми „Питна вода Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

міської ради, який запропонував пункт 3 Пояснювальної записки щодо змін до 

Програми „Питна вода Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік після слів „придбання 

матеріалів“ доповнити словами „для проведення робіт із заміни мереж 

водопостачання в селі Калинів Міст“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. був відсутній у залі засідань та 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 № 392 „Про 

затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ на 2019 рік, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 221 додається). 

 

13. 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. 

 



Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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. (Рішення № 222 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2019 році. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до підпункту 1.1 пункту 1 рішення сорок шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 386 

.,Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році“, 

виклавши в новій редакції Програму оздоровлення та відпочинку дітей у     

2019 році. (Рішення № 223 додається). 

 

15. 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“ –  18 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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. (Рішення № 224 додається).  

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 396 ,,Про 

затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік“ (далі 

– Програма), виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 225 додається).  

 

17. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах 

масової інформації на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  1 депутат;  

 „утрималися“ – 10 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату на 2019 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запитав, яка дольова участь 

власника об’єкту в питанні проведення ремонту та облаштування  приміщень 

Пирятинського районного військового комісаріату. Що зроблено 

Пирятинською районною радою для створення на базі військових комісаріатів 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства 

оборони України? 



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

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

проінформував, що в лютому 2019 року проходило засідання робочої групи за 

його участю, а також за участю голови Пирятинської районної державної 

адміністрації Кучі О.Є., голови районної ради Пазюка С.Г., заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Варави М.В., 

голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи Войпанюка В.К., на якому 

обговорювалося питання щодо створення на базі військових комісаріатів 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства 

оборони України, напрацьовувалися пропозиції. Пирятинська районна рада 

бере участь у співфінансуванні заходів даної Програми. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який зробив заяву, що, як голова 

районної державної адміністрації та розпорядник коштів, має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  1 (міський голова);  

 „утрималися“ – 2 (Солонський С.П., Щур Т.Г.). 

 

Депутат Куча О.Є не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 139 „Про 

затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного військового 

комісаріату на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 226 

додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову місцевого осередку громадської організації 

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 

районі Полтавської області, який проінформував 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. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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 № 227 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на     

2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який сказав, що це питання обговорювалося на засіданні 

постійної комісії і, за пропозицією заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Варави М.В., було включено до порядку 

денного п’ятдесят восьмої сесії міської ради як невідкладне. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка додала, що на засіданні постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва були присутні троє з чотирьох членів постійної 

комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг, які підтримали цю пропозицію. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 389 „Про 

затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2019 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 228 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська центральна районна лікарня“, яка проінформувала про внесення 

змін та доповнень до 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; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (міський голова). 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 137 

„Про затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 

2019 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 229 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про перерахування коштів з 

позабалансового рахунку виконавчого комітету Пирятинської міської ради до 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перерахувати кошти, що втратили своє цільове призначення, в сумі 28,62 

гривень (двадцять вісім гривень 62 копійки) з позабалансового рахунку 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради 37186041019044 до 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, код 

класифікації доходів 24060300 „Інші надходження“. (Рішення № 230 

додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Науменко В.М., виконувача обов’язків начальника фінансового 

управління міської ради, яка проінформувала про внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який зробив заяву, що не буде голосувати 

за даний проект рішення та надав обґрунтування своєї позиції. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, як сталося, що 

проект рішення в даній редакції поданий на сесію міської ради. 

Рябоконь О.П., який надав відповідь, що перед засіданням бюджетної 

комісії було проведено засідання робочої групи, напрацьовано пропозиції до 

проекту рішення, враховано застереження, що не всі запити сформовано і тому 

не варто розподіляти кошти від перевиконання бюджету, дано доручення 

подати ці пропозиції на розгляд комісії. Після сесії буде проведено нараду у 

міського голови, на якій відповідальні виконавці мають надати пояснення, як 

сталося, що доручення міського голови не виконано. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 депутатів; 

 „проти“ –  2 особи;  

 „утрималися“ – 4 особи. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутати Йощенко В.М., Жайворонок О.Л., Куча О.Є. та Хоменко О.В. 

залишили пленарне засідання ради. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Науменко В.М., виконувача обов’язків начальника фінансового 

управління міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Положення 

про громадський бюджет (бюджет участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням шістнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

09 листопада 2016 року № 283, виклавши його в новій редакції. (Рішення № 

231 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпеченння виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін  

до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Пирятинській міській 

раді. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 2 (Войпанюк В.К., Драло І.Г.). 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради (нова редакція). 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення дев’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13 травня 2016 року № 117 

„Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради“, виклавши Положення у 

новій редакції. (Рішення № 232 додається).  

 

27. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про створення комунального підприємства „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 4 депутати. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпеченння виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 233 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпеченння виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 234 додається). 

 

30. 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) Бекезіній І.В. на земельну ділянку площею 0,0483 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Охріменко З.С. на земельну ділянку площею 0,0578 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Ковальчуку В.П., Ковальчук В.Г. на земельну ділянку площею     

0,0868 га, розташовану за адресою: ***; 

4) Володько О.Є., Бречці В.В., Дядюн Л.Б. на земельну ділянку площею 

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

5) Продану О.Є. на земельну ділянку площею 0,0760 га, розташовану за 

адресою: ***; 

6) Батраку В.О. на земельну ділянку площею 0,0596 га, розташовану за 

адресою: ***, 

7) Рубанову-Удоду Д.М. на земельну ділянку площею 0,0982 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Федченко М.М. на земельну ділянку площею 0,0047 га, розташовану за 

адресою: ***; 

9) Калатіній Ю.С. на земельну ділянку площею 0,0492 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 235 додається). 

 

31. 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) Бондаренку С.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0070 га; 



2) Должанській К.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,2000 га; 

3) Новікову А.І. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,1000 га; 

4) Айрапетян В.А. на земельну ділянку, розташовану за адресою:              

***, орієнтовною площею 0,1000 га; 

5) Садовій С.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0250 га; 

6) Запорожцю П.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,1000 га; 

7) Борщу О.П. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0472 га; 

8) Недеркіній О.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0604 га; 

9) Павелко І.І. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0600 га; 

10) Назим С.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

11) Ковальчуку В.П. на земельну ділянку орієнтовною площею      

0,0603 га, розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  14 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) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 236 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Пирятинський сирзавод“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Сумська, 1, м.Пирятин Полтавської області, із товариством з 

обмеженою відповідальністю „Пирятинський сирзавод“ від 07 травня          

2014 року. 



2. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю 

„Пирятинський сирзавод“ (Бартошак В.А.) договір оренди земельної ділянки 

площею 1,8625 га, розташованої за адресою: вул.Сумська, 1, м.Пирятин 

Полтавської області. (Рішення № 237 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській районній організації Товариства сприяння обороні України на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розташованої за 

адресою: майдан Незалежності, 15, кв.2, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській районній організації Товариства сприяння 

обороні України (Дев’янін О.В.) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0058 га, розташованої за адресою: майдан 

Незалежності,15, кв.2, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 238 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській районній організації Товариства сприяння обороні України на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розташованої за 

адресою: майдан Незалежності, 15, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській районній організації Товариства сприяння 

обороні України (Дев’янін О.В.) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0086 га, розташованої за адресою: майдан 

Незалежності, 15, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 



обслуговування інших будівель громадської забудови. (Рішення № 239 

додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження          

гр.Коршак Н.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну її передачу у приватну 

власність. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Коршак Н.В. технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3,4075 га, 

розташованої ***, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

(Рішення № 240 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Пуньку В.Г. 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

земельної ділянки площею 0,0100 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 241 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Шумейко М.В. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Шумейко М.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0117 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 242 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

гр.Вірченко О.Б., гр.Ходоровському П.Б. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну її передачу у приватну власність. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Вірченко О.Б., Ходоровському П.Б. технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 3,5021 га, розташованої ***, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. (Рішення № 243 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження  

гр.Ломоносову В.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну її передачу у 

приватну власність. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Ломоносову В.В. технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

3,3796 га, розташованої ***, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. (Рішення № 244 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Зубенку А.І. 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну їх передачу у приватну 

власність. 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Зубенку А.І. технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), розташованих 

***, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. (Рішення     

№ 245 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Мазуном В.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заключити з гр.Мазуном В.В. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0331 га, розташованої за адресою: вул.Соборна, 12, м.Пирятин Полтавської 

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

років. (Рішення № 246 додається). 

 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Волику І.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Волику І.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 247 додається). 

 

 

 



43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Ляшенко М.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ляшенко М.М. 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 № 248 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Ляшенко М.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га, розташованої за 

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

249 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Дембовській Н.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Дембовській Н.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га, 

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

господарства. (Рішення № 250 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Должанській К.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Должанській К.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

господарства. (Рішення № 251 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Гончаренку В.М. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Гончаренку В.М. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,0015 га, розташованої за 

адресою: ***,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення 

№ 252 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Редько О.В. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Редько О.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0283 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 253 

додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Смірнову В.А. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Смірнову В.А. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0125 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 254 

додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Сокуру В.Ю. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки за адресою: пл.Героїв Майдану, 14Б, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Сокуру В.Ю. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0210 га, розташованої 

за адресою: пл.Героїв Майдану, 14Б, м.Пирятин Полтавської області, на дві 

земельні ділянки орієнтовною площею 0,0140 га та 0,0070 га. (Рішення № 255 

додається). 

 

 

 



51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання права користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати ТОВ „УКРГАЗ РЕСУРС“ право користування чужою земельною 

ділянкою, розташованою за адресою: вул.Абаканська, 65А, м.Пирятин, яка 

перебуває в користуванні ПАТ „ЛУБНИГАЗ”, (кадастровий номер 

5323810100:50:018:0194), для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (без вилучення та 

зміни цільового призначення) строком на 2 роки. (Рішення № 256 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення права 

постійного користування Пирятинською районною радою на земельні ділянки 

комунальної власності Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити право постійного користування Пирятинською районною 

радою на земельні ділянки комунальної власності Пирятинської міської ради, 

для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, а саме: 

м.Пирятин, вул.Визволення, 2А, площею 2,0014 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0250); 

м.Пирятин, вул.Зоряна, 116, площею 0,4391 га, (кадастровий номер 

5323810100:50:020:0292); 

м.Пирятин, вул.Європейська, 2, площею 0,6753 га (кадастровий номер 

5323810100:50:018:0162). (Рішення № 257 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проектів землеустрою на земельні 

ділянки, розташовані за адресою: вул.Європейська, 4А, м.Пирятин Полтавської 

області, вул.Європейська, 4Б, м.Пирятин Полтавської області (відповідно). 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проектів 

землеустрою на земельні ділянки орієнтовними площами 1,10 га та 1,30 га, 

розташовані за адресою: вул.Європейська, 4А, м.Пирятин Полтавської області, 

вул.Європейська, 4Б, м.Пирятин Полтавської області (відповідно), для 

будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків (код 

02.03. згідно з КВЦПЗ). (Рішення № 258 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виправлення механічної 

описки в рішенні п’ятдесят п’ятої сесії Пирятинської міської ради від 16 травня 

2019 року № 202 „Про заключення договору оренди земельної ділянки з 

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

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Виправити допущену механічну описку в рішенні п’ятдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16 травня 2019 року № 202 

„Про заключення договору оренди земельної ділянки з гр.Лагутіною Н.Л., 

гр.Кушнаренком Е.О.“, замінивши у назві та тексті рішення „Лагутіна Н.Л.“ на 

„Лагутіна Н.В.“. (Рішення № 259 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

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

захисту, який запропонував визначитися з датою проведення постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, повторно розглянути проект щодо внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади та винести його на затвердження 

сесії. Наголосив, що це треба зробити невідкладно. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка запропонувала провести друге 

пленарне засідання п’ятдесят шостої сесії міської ради 04 липня 2019 року. 

Кривобока В.І., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ, який 

запропонував закрити п’ятдесят шосту сесію, скликати позачергову п’ятдесят 

сьому сесію та винести на розгляд два питання: про внесення змін до Програми 



висвітлення діяльності Пирятинської міської ради у засобах масової інформації 

та про внесення змін до бюджету міської ОТГ. 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка запропонувала включити до порядку денного позачергової сесії 

міської ради питання про створення комунального підприємства „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“, оскільки прийняття цього рішення є 

частиною Плану місцевого економічного розвитку на 2018-2020 роки, 

затвердженого в рамках участі Пирятинської міської ради в ініціативі ЄС 

„Мери за економічне зростання“. 

Якименка А.В., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

неякісного ремонту покрівлі будинку № 7 по вулиці Полтавська, який було 

проведено влітку 2015 року.  

Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував депутатові  

Якименку А.В. надати заступнику міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Вараві М.В. інформацію, у яких квартирах протікає 

стеля, для проведення комісійного обстеження. 

Михайлюка О.В., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

відсутності фахівця, який би міг надати стоматологічні послуги дітям.  

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що варто розглянути це 

питання на засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту за участю 

депутатів районної ради, оскільки Пирятинська районна рада є засновником 

комунального підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ і, 

відповідно, несе відповідальність за надання медичних послуг населенню 

Пирятинського району.  

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

виконкому міської ради, який запропонував провести наступну позачергову 

сесі. через тиждень 02 липня 2019 року. 

Після обговорення було узгоджено дату проведення п’ятдесят сьомої 

позачергової сесії – 04 липня 2019 року та перелік питань порядку денного. 

 

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

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


