
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят восьмої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

01 серпня 2019 року № 65 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх: 

на початку пленарного засідання – 18 депутатів; 

на кінець пленарного засідання – 19 депутатів. 

 

Відсутні: Клепач В.М. 

 Клименко Ю.В. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський О.М. 

 Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

   

 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. 

 

 Головувала на сесії секретар міської ради Чайка Т.Г. 

 

 Для ведення сесії головуючим запропоновано обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Щур Т.Г.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Горбачов О.В., Якименко А.В. 

 

У зв’язку з тимчасовою відсутністю у сесійній залі депутата       

Якименка А.В., головуючим було запропоновано включити до складу 

секретаріату депутата Крицького М.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Горбачов О.В. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Войпанюк В.К., Драло І.Г., Кривобок В.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючим проінформовано присутніх, що на розгляд п’ятдесят восьмої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виносилося 67 питань. 

Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які проходили 22, 25, 26, 31 липня, 01 серпня 

2019 року. Перед початком сесії було проведено спільне засідання постійних 

комісій з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг і з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва, на якому одне з питань 

було знято. Таким чином, до проекту порядку денного сесії включено              

66 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких 

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

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

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік  

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

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

2019 роки  

4. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2019 рік  

5. Про внесення змін та доповнень до Програми „Сучасне оснащення 

рятівника – запорука надійного порятунку людей“ на 2019 рік  

6. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі 

Полтавської області на 2019 рік  

7. Про затвердження Програми удосконалення казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів на 2019 рік  



8. Про затвердження Програми надання фінансової підтримки 

соціально-культурних проєктів „Зробимо Пирятинську громаду кращою!“ на 

2019 рік  

9. Про затвердження Програми диспетчеризації ліфтів 

багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 2019 рік  

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

2019 році 

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

громади на 2019 рік  

12. Про погодження проєктної заявки на проєкт, який може  реалізуватися 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді  

13. Про прийняття у власність кладовищ, що знаходяться на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

14. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

спільну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України  

15. Про передачу основних засобів  

16. Про надання дозволу на демонтаж сараю по вул.Тімірязєва, 14, 

с.Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області 

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 затвердження ТОВ „Агротехніка“ проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки та передачі її в оренду  

22. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „ПКЗ-

АГРО“  

23. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для 

товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради за межами населених пунктів від 04.02.2010 та 

додаткової угоди від 02.07.2017 

24. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„АГРОВІКА“  

25. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „Б.О.С.-

Вікторія-Агро“  

26. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ПП „ВОЛЕН-

ТРЕЙД“  



27. Про заключення договору сервітуту земельної ділянки з      

гр.Якименко А.І.  

28. Про затвердження гр.Купріян І.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

29. Про затвердження гр.Бойку М.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

30. Про затвердження гр.Деляченку В.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

31. Про надання дозволу гр.Тягун В.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

32. Про надання дозволу гр.Сергієнко Є.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

33. Про надання дозволу гр.Дубініну О.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

34. Про надання дозволу гр.Шевченко М.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

35. Про надання дозволу гр.Журавлю Р.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

36. Про надання дозволу гр.Маньку С.Л. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

37. Про надання дозволу гр.Щитченко Н.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

38. Про внесення змін до рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 155 „Про надання 

дозволу гр.Чегрину О.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража“  

39. Про надання дозволу гр.Назим С.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства  

40. Про надання дозволу гр.Бабак Г.Д. на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної власності для 

ведення особистого селянського господарства  

41. Про надання дозволу гр.Биковцю І.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

42. Про надання дозволу гр.Венгелайтес В.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  



43. Про надання дозволу гр.Шокодько Н.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

44. Про надання дозволу гр.Приходченко Г.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

45. Про надання дозволу гр.Ульяновій Н.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

46. Про надання дозволу гр.Ліпулат О.В., Бієнко І.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

47. Про надання дозволу гр.Симоненко Т.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  

48. Про надання дозволу гр.Симоненко Т.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

49. Про затвердження гр.Коверді О.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

50. Про затвердження гр.Позднякову О.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну її передачу у приватну власність  

51. Про затвердження гр.Омеляненку В.Г. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну її передачу у приватну власність  

52. Про припинення договору оренди земельної ділянки з          

гр.Кучерявою Н.М.  

53. Про укладення договору оренди земельної ділянки з                               

ФОП Михайлюк А.І.  

54. Про заключення з ФОП Крицьким М.В. договору оренди земельної 

ділянки комунальної власності, розташованої за адресою: Майдан 

Незалежності, 7В, м.Пирятин  

55. Про надання дозволу гр.Чернишу О.Ю. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  

56. Про укладення договору оренди земельної ділянки з          

гр.Маслаком В.О.  

57. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Бойком В.М.  

58. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Бугай О.О.  

59. Про надання дозволу гр.Бугай О.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 



будівель торгівлі, розташованої за адресою: вул.Європейська, 1А, м.Пирятин 

Полтавської області  

60. Про надання дозволу гр.Бугай О.О. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, розташованої за адресою: вул.Визволення, 5Б, м.Пирятин 

Полтавської області  

61. Про надання дозволу гр.Колісник О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі  

62. Про надання дозволу Пирятинській районній раді на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

63. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок під існуючими кладовищами 

для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

64. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку двох 

проєктів землеустрою на земельні ділянки в с.Верхоярівка Пирятинського 

району для ведення особистого селянського господарства  

65. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку площею 0,18 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул.Європейська, 171А, 

м.Пирятин  
66. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства  

67. Різне 

 

Головуючим запропоновано прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

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

налічує 66 питань та „Різне“. 



Головуючим запропоновано 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 30 хвилин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перед розглядом питань порядку денного присутні привітали з днем 

народження депутата міської ради, голову постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг Хоменка О.В. та директора Пирятинського культурно-

громадського центру Прокопенко Л.В. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради, за 

пропозицією постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту, начальник Пирятинського 

РВ ГУНП України в Полтавській області Возний О.Г. проінформував 

присутніх про хід розслідування кримінальної справи щодо побиття 

громадянина Шевченка С.О.  

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради заступник 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. 

проінформував про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради в 

міжсесійний період з 26 червня по 04 серпня 2019 року. (Інформація 

додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що, за інформацією 

відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради, ФОП 

Снаговський О.О. має заборгованість зі сплати орендної плати за земельну 

ділянку, і запитав, чому при визначенні переможців конкурсу „Кращий 

підприємець Пирятинської ОТГ“ конкурсною комісією не було враховано цю 

обставину. 

Солдатова І.В., начальник управління економіки виконкому міської ради, 

яка зазначила, що ця інформація не була підтверджена Пирятинською ДПІ 

Лубенського управління ГУ ДФС в Полтавській області. 

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

який пояснив, що податкова інспекція нараховує заборгованість відповідно до 



діючих договорів оренди землі. Оскільки договір оренди земельної ділянки з 

ФОП Снаговським О.О. відсутній, органами фіскальної служби була надана 

відповідь стосовно відсутності заборгованості. Однак зазначена земельна 

ділянка фактично перебуває у користуванні, тому на засіданні постійної комісії 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

відділом із земельних та екологічних питань виконкому міської ради була 

надана інформація стосовно суми заборгованості за період, який минув після 

закінчення терміну дії договору оренди. Виконавчим комітетом міської ради 

проводиться претензійна позовна робота щодо стягнення з ФОП    

Снаговського О.О. коштів, збережених без правових підстав, у відповідності до 

статті 1212 Цивільного кодексу України.  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 

 

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, чому виконавчий комітет міської ради 

не приступає до реалізації завдання В.1.2.  „Створення сучасного полігону для 

утилізації відходів“, яким передбачено розробку проектно-кошторисної 

документації для сортувальної станції та придбання сортувальної станції. 

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

міської ради, який проінформував, що виконкомом міської ради напрацьовані 

пропозиції, які будуть презентовані усім зацікавленим особам наступного 

тижня. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до Плану соціально-економічного розвитку 

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

його в редакції, що додається. (Рішення № 263 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера комунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми утримання 

об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 



громади на 2019 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „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 № 130 „Про 

затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

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

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 264 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проіфнормувала про 

внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який поцікавився термінами проведення реконструкції 

світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Абаканська та Європейська. 

Зергані М.І., доповідач, яка зазначила, що на сьогодні виготовлено 

проєкт реконструкції об’єкта та проведено експертизу проєкту. Далі 

відбуватиметься процедура електронних закупівель. 

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

міської ради, який додав, що відповідно до плану заходів реконструкція об’єкта 

має бути здійснена до 01 вересня 2019 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

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

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

на 2017-2019 роки“. (Рішення № 265 додається). 

 

4. 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „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 № 266 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Яремича В.О., провідного фахівця служби цивільного захисту, який 

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми „Сучасне 

оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей“ на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Кривобок В.І.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до рішення сорок дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 27 лютого 2019 року № 88 

„Про затвердження Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука 

надійного порятунку людей“ на 2019 рік“, виклавши Програму у новій 

редакції. (Рішення № 267 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Михайлик М.І., головного фахівеця місцевого осередку ГО 

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 

районі, яка проінформувала 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; 

 „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 № 268 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Дедяєву Г.М., начальника управління Державної казначейської служби 

України у Пирятинському районі, яка проінформувала про затвердження 

Програми удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів 

на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму удосконалення казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів на 2019 рік. (Рішення № 269 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження Програми надання фінансової підтримки соціально-культурних 

проєктів „Зробимо Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму надання фінансової підтримки соціально-

культурних проєктів „Зробимо Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік. 

(Рішення № 270 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових 

будинків м.Пирятин на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь Войпанюк В.К., Куча О.Є., Хоменко О.В., 

депутати міської ради, Бих В.І., головний бухгалтер комунального 

підприємства „Каштан“. 

Кеда С.Ю., начальник фінансового управління міської ради, яка 

зазначила, що в подальшому до цієї Програми потрібно буде вносити зміни, 



щоб визначити не лише загальну суму фінасування для створення об’єднаної 

диспетчерської системи ліфтів міста, а й обсяги фінансування по кожному з 

чотирьох будинків. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував у даному проекті рішення, відповідно до 

листа ПП „Полтаваліфт“, вказати суми по кожному будинку, а саме: по             

15,9 тис.грн. на загальну суму 63,6 тис.грн. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який зазначив, що на засіданні постійних комісій, яке 

відбулося перед початком сесії, рекомендовано із розділу 5 „Обсяги та джерела 

фінансування Програми“ вилучити слова „при умові рівної дольової участі 

кожного власника квартири всіх житлових будинків“, та запропонував 

поставити на голосування проєкт рішення із вказаними змінами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Шаповал Д.Г. прибув на пленарне засідання та брав участь у 

голосуванні. Депутат Щур Т.Г. не брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових 

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

(Рішення № 271 додається).  

 

10. СЛУХАЛИ: 

Заніздру С.В., виконувача обов’язків 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; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Кривобок В.І. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до підпункту 1.1 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 № 272 додається). 



11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

захисту, який попросив надати уточнення щодо коштів в сумі 65,0 тис.грн, 

передбачених на придбання матеріалів для поточного ремонту туалетних 

кімнат ліцею за рахунок зменшення планових призначень по ремонту 

підвального приміщення цього закладу. Запитав, яким чином буде проводитися 

оплата робіт з ремонту туалетних кімнат і чи не постане питання щодо 

виділення додаткових коштів. 

Пономаренко Л.В., директор Пирятинського ліцею, яка сказала, що 

роботи буде виконано силами працівників ліцею. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував поставити проєкт рішення на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 273 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

погодження проєктної заявки на проєкт, який може реалізуватися за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєктну заявку на проєкт, який може реалізуватися за рахунок 



коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді – „Капітальний ремонт дорожнього 

покриття проїзної частини по пров.Косий (від вул.Зоряна до вул.Січових 

Стрільців) в м.Пирятин Полтавської області“. (Рішення № 274 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про прийняття у власність 

кладовищ, що знаходяться на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

існуючі кладовища сіл Олександрівка, Могилівщина, Калинів Міст, Замостище, 

Верхоярівка, Рівне. (Рішення № 275 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Заніздру С.В., виконувача обов’язків начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради, яка проінформувала про надання згоди на безоплатну 

передачу з державної власності у спільну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади друкованої продукції Національної академії 

педагогічних наук України. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Скочко О.М. були тимчасово відсутні та не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у спільну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади друкованої 

продукції Національної академії педагогічних наук України згідно з додатком. 

(Рішення № 276 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Шевченко М.В., виконувача обов’язків начальника відділу 



бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про передачу основних засобів. Зазначила, що мова йде про 

передачу на баланс комунального підприємства „Каштан“ двох комплектів 

антивандальних тренажерів, один з яких розміщений на вул.Січових Стрільців, 

інший – у селі Олександрівка. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Скочко О.М. були тимчасово відсутні та не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства “Каштан” (Cкочко В.І.) 

комплект антивандальних тренажерів (жим ногами горизонтальний PlaySport, 

код: PS-203SL - 2 шт., Хос Райдер PlaySport, код: PS-106 - 2 шт., орбитрек 

PlaySport, код: PS-108 - 2 шт., упор для преса PlaySport, код: PS-125 SL -             

2 шт., гребний тренажер PlaySport, код: PS-111 - 2 шт.). (Рішення № 277 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на демонтаж 

сараю по вул.Тімірязєва, 14, с.Калинів Міст Пирятинського району 

Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шаповал Д.Г., депутат міської ради, який запропонував старості села 

Калинів Міст Бабаку Р.М. після проведення демонтажу сараю висипати 

залишки будівельних матеріалів на тих вулицях, де немає твердого покриття.  

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 проєкт рішення на 

голосування.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Скочко О.М. були тимчасово відсутні та не брали 

участі в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на демонтаж сараю, що знаходиться на території 

колишньої Калиновомостівської школи за адресою: вул.Тімірязєва, 14, 

с.Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області, та перебуває в 

комунальній власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, в особі Пирятинської міської ради. (Рішення № 278 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“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Скочко О.М. були тимчасово відсутні та не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 279 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. 

 

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, чому до переліку не включено 

розпорядження міського голови від 26 липня 2019 року № 144 „Про розробку 

проекту Програми поворотної фінансової допомоги комунальному 

підприємству „Пирятинський міський водоканал“ на 2019 рік“.  

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

виконкому міської ради, який пояснив, що сесійно затверджуються не всі 

розпорядження, а, зокрема, ті, які є підставою для використання коштів 

бюджету міської ОТГ. Вищезгадане розпорядження не підлягає затвердженню, 

оскільки на сесії затверджується сама Програма, розроблена на підставі цього 

розпорядження. 

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

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

запропонував поставити даний проєкт рішення на голосування. 

 



Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Скочко О.М. був тимчасово відсутній та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 280 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) Гресь О.П., Гресю В.М. на земельну ділянку площею 0,0150 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Цікал Н.П. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Захарченко К.О. на земельну ділянку площею 0,0781 га, розташовану 

за адресою: ***; 

4) Михайленко Л.І. на земельну ділянку площею 0,0902 га, розташовану 

за адресою: ***; 

5) Михайленку О.В. на земельну ділянку площею 0,0999 га, розташовану 

за адресою: ***; 

6) Вороні К.В. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Лимаренко К.І. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,2507 га, а саме: 

0,0674 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,1833 га для ведення особистого селянського господарства; 

8) Абрасович Л.М. на земельну ділянку площею 0,0318 га, розташовану 

за адресою: ***. 

 

Депутат Скочко О.М. повернувся до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є.,Михайлюк О.В.,     

Хоменко О.В. тимчасово залишили залу засідань та не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 281 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) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

громадянам: 

1) Корольовій Ю.В., на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0180 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Чийпеш О.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0260 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Спірідонову О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Кійку В.М., Шереметі Т.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0580 га, розташовану за адресою: ***; 

5) Ліпулат О.В., Бієнко І.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0700 га, розташовану за адресою: ***; 

6) Соловйовій І.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0753 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Бровач Л.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0697 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Божку О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0972 га, 

розташовану за адресою: ***; 

9) Краснокут М.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0218 га, 

розташовану за адресою: ***; 

10) Макаренку П.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0148 га, 

розташовану за адресою: ***;  

11) Трикоз Н.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

12) Ковтуну М.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0638 га, 

розташовану за адресою: ***; 

13) Сіренку О.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0616 га, 

розташовану за адресою: ***; 

14) Харибіній Т.Й. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0455 га, 

розташовану за адресою: ***; 



15) Грицаю Г.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0582 га, 

розташовану за адресою: ***; 

16) Береговому Г.М., Береговій Н.М. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0752 га, розташовану за адресою: ***; 

17) Середі Я.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0652 га, 

розташовану за адресою: ***; 

18) Сергієнко Я.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0776 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, чи можна надавати дозвіл на виготовлення техдокументацій із 

землеустрою громадянам інших держав. 

Стадник Є.В., доповідач, який пояснив, що відповідно до частини другої 

статті 81 Земельного кодексу України іноземці можуть набувати права 

власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах 

населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити даний проєкт рішення на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Крицький М.В.) 

 

Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є., Михайлюк О.В.,    

Хоменко О.В. повернулися до зали засідань та брали участь в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 282 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження ТОВ 

„Агротехніка“ проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачі її в оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Якименко А.В.); 

 „утрималися“ – 0 осіб.  



ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ 

(Крагель В.В.) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,0249 га, розташованої за адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

2. Доручити начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стаднику Є.В. укласти з ТОВ „Агротехніка“    

(Крагель В.В.) договір оренди земельної ділянки комунальної власності 

площею 1,0249 га, розташованої за адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин 

Полтавської області. (Рішення № 283 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „ПКЗ-АГРО“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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 даний час йде пошук земельної 

ділянки з будівлею для реалізації проєкту щодо створення спільного 

підприємства з перероблення сої, підготовленого в рамках Угоди „Мери за 

економічне зростання“. На земельній ділянці, зазначеній у проєкті рішення, 

розташовані два об’єкта нерухомості, один з яких можна використати для 

створення такого підприємства. Запропонував відтермінувати прийняття 

рішення щодо укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „ПКЗ-

АГРО“. 

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

питання з порядку денного. 

 

Головуючим поставлено на голосування пропозицію Жайворонка О.Л. 

щодо зняття даного питання з порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Якименко А.В.); 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради за межами населених 

пунктів від 04.02.2010 та додаткової угоди від 02.07.2017. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до договору оренди невитребуваних паїв та паїв, на які не 

посвідчено право користування, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, на землях колишнього КСП „Авангард“ від 

04.02.2010 та додаткової угоди від 29.11.2017, укладених між Пирятинською 

районною державною адміністрацією та ТОВ „ПКЗ-АГРО“, в зв’язку з тим, що 

громадянка Андрєєва Ольга Григорівна посвідчила право власності в 

Державному реєстрі речових прав на земельну ділянку площею 3,4836 га 

(кадастровий номер 5323810100:00:012:0112), зменшивши площу орендованої 

земельної ділянки з 63,7093 на 60,2257 га. (Рішення № 284 додається). 

 

Депутат Жайворонок О.Л. тимчасово залишив залу засідань. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „АГРОВІКА“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шаповал Д.Г., депутат міської ради, який зробив заяву, що має конфлікт 

інтересів, тому не братиме участі в голосуванні з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

Депутати Жайворонок О.Л., Шаповал Д.Г. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „АГРОВІКА“ 

(Шаповал Д.Г.) договір оренди земельної ділянки площею 4,6740 га 

(кадастровий номер 5323810100:00:048:0030, цільове призначення: для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва), за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради. (Рішення № 285 

додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Б.О.С.-Вікторія-Агро“. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

Депутат Жайворонок О.Л. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0025 га, 

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

області, укладений з товариством з обмеженою відповідальністю „Б.О.С.-

Вікторія-Агро “  (Сирота С.М.) 24 жовтня 2018 року, згідно з поданою заявою. 

(Рішення № 286 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ПП „ВОЛЕН-ТРЕЙД“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

Депутат Жайворонок О.Л. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з приватним підприємством „ВОЛЕН-ТРЕЙД“ (Бабак В.А.) 

договір оренди земельної ділянки площею 0,0025 га (кадастровий номер 

5323810100:50:023:0525, цільове призначення: для будівництва та 

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

163Б, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 287 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору 

сервітуту земельної ділянки з гр.Якименко А.І. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Якименко А.В., депутат міської ради, який зробив заяву щодо наявності 

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

даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  



Депутати Жайворонок О.Л., Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з громадянкою Якименко А.І. договір сервітуту земельної 

ділянки площею 0,0440 га (кадастровий номер 5323810100:50:023:0559), 

розташованої по вул.Європейська (в районі автостанції) в м.Пирятин 

Полтавської області, яка відноситься до земель загального користування, для 

проходу пішоходів та проїзду транспортних засобів терміном на 5 років. 

(Рішення № 288 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

Депутат Жайворонок О.Л. повернувся до зали засідань та брав участь в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити громадянці Купріян І.А. проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0050 га (кадастровий номер ***, 

цільове призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої 

за адресою: ***. (Рішення № 289 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Бойку М.П. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити громадянину Бойку М.П. проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0054 га (кадастровий номер ***, 

цільове призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої 

за адресою: ***. (Рішення № 290 додається). 

 



30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження     

гр.Деляченку В.І. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити громадянину Деляченку В.І. проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0115 га (кадастровий номер ***, 

цільове призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої 

за адресою: ***. (Рішення № 291 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Тягун В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Тягун В.М. на розробку проєкту землеустрою 

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

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 292 

додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Сергієнко Є.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Сергієнко Є.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0024 га, 



розташованої за адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 293 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Дубініну О.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянину Дубініну О.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0057 га, розташованої за адресою: 

***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 294 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Шевченко М.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Шевченко М.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0050 га, 

розташованої за адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 295 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Журавлю Р.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Журавлю Р.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0036 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 296 

додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Маньку С.Л. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Маньку С.Л. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0021 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 297 

додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Щитченко Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки длябудівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Щитченко Н.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0028 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 298 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від         

04 квітня 2019 року № 155 „Про надання дозволу гр.Чегрину О.П. на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража“. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 155 „Про надання дозволу 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража“, змінивши площу з 0,0030 га 

на 0,0040 га. (Рішення № 299 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Назим С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Назим С.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0741 га, розташованої за 

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

300 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Бабак Г.Д. на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бабак Г.Д. на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовними площами 0,3800 га та 0,4200 га, 

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

господарства. (Рішення № 301 додається). 

 



41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Биковцю І.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Биковцю І.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3200 га, розташованої за 

межами населеного пункту в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 302 

додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Венгелайтес В.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Венгелайтес В.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, 

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

господарства. (Рішення № 303 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Шокодько Н.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шокодько Н.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га, розташованої за 

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

304 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Приходченко Г.І. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Приходченко Г.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га за межами 

населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради 

Полтавської області, для ведення особистого селянського господарства. 

(Рішення № 305 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Ульяновій Н.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ульяновій Н.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га, розташованої за 

межами населеного пункту в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 306 

додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     



гр.Ліпулат О.В., Бієнко І.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ліпулат О.В., Бієнко І.О. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею     

0,1100 га, розташованої за адресою: ***, для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 307 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Симоненко Т.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Симоненко Т.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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

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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 308 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання надання дозволу 

гр.Симоненко Т.П. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Шаповал Д.Г.); 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Симоненко Т.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га, розташованої за 



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

309 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Коверді О.Г. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Коверді О.Г. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0090 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 310 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Позднякову О.С. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Позднякову О.С. технічну документацію із землеустрою 

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

6,7962 га, розташованої за межами населених пунктів в адміністративних 

межах Пирятинської міської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. (Рішення № 311 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження  

гр.Омеляненку В.Г. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Омеляненку В.Г. технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 3,4232 га, розташованої за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. (Рішення № 312 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Кучерявою Н.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0063 га, 

розташованої за адресою: вул.Соборна, 28/1, м.Пирятин Полтавської області, 

укладений з громадянкою Кучерявою Н.М. 11 червня 2018 року, згідно з 

поданою заявою. (Рішення № 313 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ФОП Михайлюк А.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що від депутата 

Михайлюка О.В. надійшла заява про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з 

чим він не братиме участі в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

Депутат Мтхайлюк О.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з фізичною особою-підприємцем Михайлюк А.І. договір оренди 

земельної ділянки площею 0,0063 га, розташованої за адресою: вул.Соборна, 

28/1, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 314 додається). 



54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про заключення з ФОП 

Крицьким М.В. договору оренди земельної ділянки комунальної власності, 

розташованої за адресою:Майдан Незалежності, 7В, м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що від депутата 

Крицького М.В. надійшла заява про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з 

чим він не братиме участі в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

Депутат Крицький М.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з фізичною особою-підприємцем Крицьким М.В. договір оренди 

земельної ділянки площею 0,1655 га, розташованої за адресою: Майдан 

Незалежності, 7В, м.Пирятин Полтавської області, в розмірі 5 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки терміном на 5 років. (Рішення 

№ 315 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Чернишу О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Чернишу О.Ю. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0036 га, розташованої за адресою: 

вул.Січових Стрільців, 19А, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 316 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Маслаком В.О. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Маслаком В.О. договір оренди земельної ділянки площею 

0,6718 га, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 139, м.Пирятин Полтавської 

області, строком на 5 років. (Рішення № 317 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Бойком В.М.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Бойком В.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0270 га, розташованої за адресою: вул.Січових Стрільців, 149, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

строком на 5 років. (Рішення № 318 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Бугай О.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

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

0,0032 га, розташованої за адресою: вул.Соборна, 39А, м.Пирятин Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на          

5 років. (Рішення № 319 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Бугай О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої за 

адресою: вул.Європейська, 1А, м.Пирятин Полтавської області. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бугай О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0040 га, розташованої за адресою: 

вул.Європейська, 1А, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 320 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Бугай О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Визволення, 5Б, м.Пирятин Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бугай О.О. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0018 га, розташованої за адресою: 

вул.Визволення, 5Б, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 321 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Колісник О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Колісник О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0075 га, розташованої за 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 322 додається). 

 

 

 



62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській районній раді на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській районній раді (Пазюк С.Г.) на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,6500 га, 

розташованої за адресою: вул. Визволення, 5, м.Пирятин Полтавської області, 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги. (Рішення № 323 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок під існуючими кладовищами для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проєктів 

землеустрою на земельні ділянки під існуючими кладовищами для будівництва 

та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. (Рішення № 324 

додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку двох проєктів землеустрою на земельні 

ділянки в с.Верхоярівка Пирятинського району для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Дубров М.Я.); 



 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку двох проєктів 

землеустрою на земельні ділянки площею по 3,5 га кожна в межах 

с.Верхоярівка Пирятинського району Полтавської області для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 325 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській міській раді на розробку проєкту землеустрою на земельну 

ділянку площею 0,18 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 

адресою: вул.Європейська, 171А, м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала доповнити пункт 1 

проєкту рішення словами „з метою подальшого проведення аукціону“. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити на голосування проєкт рішення із вказаними змінами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб 

 „утрималися“ – 2 (Дубров М.Я., Скочко О.М.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській міській раді на розробку проєкту 

землеустрою на земельну ділянку площею 0,18 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул.Європейська, 171А, 

м.Пирятин Полтавської області, з метою подальшого проведення аукціону. 

(Рішення № 326 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами 

населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради для 

ведення особистого селянського господарства учасникам бойових дій: 

1) Александрову О.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

2) Барабашу Ю.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

3) Бондарю О.О., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 



4) Волошину А.О., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

5) Іванову І.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 га; 

6) Іващенку В.О., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

7) Койнашу В.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

8) Козіну О.С., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 га; 

9) Конику Ю.І., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

10) Криворотенку В.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею, 

1,0000 га; 

11) Середі П.І., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 га; 

12) Сивоконю П.Л., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

13) Чумакову В.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

14) Якимчуку А.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи вищезазначеним учасникам бойових дій на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами 

населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 327 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який зазначив, що рішенням п’ятдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16 травня 2019 року № 193 

затверджено Положення про громадську приймальню депутатів Пирятинської 

міської ради. Запропонував облаштувати громадську приймальню в одній з 

кімнат на другому поверсі приміщення Пирятинської міської ради за адресою: 

пл.Героїв Майдану, 2, м.Пирятин. Поставити в цій кімнаті стіл, стільці та 

комп’ютер. 

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

обговорювалося на нараді за участю заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., начальника відділу 

культури і туризму міської ради Гуленко О.І. та директора Пирятинського 

культурно-громадського центру Прокопенко Л.В. Оскільки у власність 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади був переданий 

районний Будинок культури, пропонується облаштувати громадську 

приймальню депутатів Пирятинської міської ради на другому поверсі Будинку 

культури, у кімнаті, яка розташована поряд з Центром громадського діалогу. 

Ця кімната не потребує проведення ремонту, із меблів є стіл. На ім’я міського 

голови подано службовий лист щодо забезпечення громадської приймальні 

стільцями та комп’ютерною технікою, можливо, такими, що були у 

використанні, зважаючи на обмежені фінансові ресурси та великий обсяг 

потреб. Попередньо це питання обговорювалося з начальниками відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Цюрою І.О. та відділу інформаційних 

технологій та захисту інформації Божком А.М. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який заперечив, що Будинок 

культури має інше призначення: проведення концертів, організація дозвілля 

тощо. Відтак недоцільно розміщувати в ньому громадську приймальню. 

Кімнату для громадської приймальні треба визначити в міській раді та 

створити в ній належні умови для роботи депутатів, що раніше було зроблено 

для працівників міської ради. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка сказала, що в такому випадку 

треба визначитися з кімнатою, обрахувати, скільки коштів потрібно для 

проведення ремонту, придбання меблів та комп’ютерної техніки і на наступній 

сесії прийняти рішеня щодо виділення коштів з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання цих заходів.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який наголосив, що питання облаштування 

громадської приймальні для депутатів міської ради неохідно було вирішити із 

початку каденції. 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який поскаржився, що під час 

відеотрансляції погано видно депутатів міської ради 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка сказала, що відеокамери 

розташовані так, що зазвичай депутатів міської ради видно добре. 

Виключенням є той короткий період, коли проходили вибори і у залі були 

встановлені кабіни для голосування. 

Йощенка В.М., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

відновлення автобусного маршруту по вулицях Київській та Гагаріна.  

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

виконкому міської ради, який сказав, що на даний час вирішити це питання на 

конкурсних засадах неможливо. Жоден з перевізників не має бажання 

обслуговувати цей маршрут через його збитковість. Якщо вирішувати 

зазначену проблему через прийняття відповідної Програми та компенсувати 

перевізникові його втрати, це неодмінно призведе до того, що й ті перевізники, 

які працюють на інших маршрутах, неодмінно звернуться до міської ради з 

клопотанням щодо компенсації їхніх збитків. 



Скочка О.М., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

забезпечення жителів мікрорайону „Завокзалля“ достатньою кількістю питної 

води в літній період.  

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

міської ради, який зазначив, що для вирішення цієї проблеми заходами 

Стратегії розвитку питного водопостачання та санітарії Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на період до 2024 року передбачено 

будівництво вуличних мереж водопостачання (вул.Київська, вул.Гагаріна 

протяжністю 3 км), встановлення регуляторів тиску та будівництво 

свердловини у мікрорайоні „Завокзалля“. Частину цих заходів заплановано 

реалізувати наступного року.  

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

ремонту покрівлі будинку № 7 по вул.Полтавській. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка запропонувала заступнику 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. 

підготувати інформацію з даного питання на наступну сесію. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який запропонував начальнику 

управління економіки виконкому міської ради Солдатовій І.В. підготувати на 

наступне засідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи повну інформацію про стан сплати 

коштів за користування земельною ділянкою по вул.Європейська, 6/8 в 

м.Пирятин громадянином Снаговським О.О. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

Протокол вела 

головний спеціаліст  

з організаційної роботи ради А.В. Герасименко 


