
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят дев’ятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

11 вересня 2019 року № 66 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 17 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Горбачов О.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський О.М. 

 Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

 Щур Т.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 головуючим запропоновано обрати робочі органи: 

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

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Дубров М.Я.,     

Приходько В.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 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 – Жайворонок О.Л., Клепач В.М., Михайлюк О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Крицький М.В. прибув на пленарне засідання. 

 

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

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 42 питання. 

Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які проходили 29 і 30 серпня, 2, 5 та 6 вересня 

2019 року. Таким чином, був сформований проект порядку денного, який 

налічує 42 питання та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження Статуту Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  

2. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік за перше 

півріччя 2019 року  

3. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік  

4. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради у засобах масової інформації на 2019 рік  

5. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2019 рік  

6. Про внесення змін та доповнень до Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у      

2019 році  

7. Про затвердження Програми розвитку Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 

2019-2020 роки  

8. Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних 

Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“  

9. Про затвердження Програми обладнання вузлом обліку теплової 

енергії багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік 



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

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

2019 роки  

11. Про внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки  

12. Про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 398  

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

громади на 2019 рік  

14. Про затвердження проєкту, що реалізується 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  

15. Про надання дозволу на списання з балансового обліку Опорного 

закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 основних 

засобів  

16. Про призначення начальника Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд  

17. Про внесення змін до Порядку розгляду електронної петиції, 

адресованої Пирятинській міській раді 

18. Про внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв  

19. Про схвалення проєкту „Інтелектуальні системи вуличного 

освітлення SMART-SITI в Пирятині“  

20. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період  

21. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

22. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

23. Про надання  дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

24. Про надання дозволу гр.Чийпеш О.І. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

25. Про затвердження гр.Шульзі Л.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

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

АГРО“  

27. Про укладення договору оренди земельної ділянки з   

гр.Сухомозькою О.В.  

28. Про надання дозволу гр.Бугайову А.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  



29. Про надання дозволу гр.Міщук В.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

30. Про надання дозволу гр.Нестерчуку П.П. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

31. Про надання дозволу гр.Смолянському В.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

32. Про надання дозволу гр.Сенчилу В.В.  на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

33. Про затвердження Державному підприємству „Пирятинське лісове 

господарство“ технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

34. Про надання дозволу ТОВ „Агротехніка“ на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Сумська, 6, м.Пирятин, яка підлягає зміні цільового призначення  

35. Про затвердження гр.Баранову Г.М. проєкту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

36. Про затвердження гр.Тимченку В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

37. Про затвердження гр.Ткаченко В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

38. Про надання дозволу підприємству Пирятинської районної спілки 

споживчих товариств „Заготконтора“ на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)  

39. Про скасування рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 01 серпня 2019 року № 308 „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“  

40. Про затвердження ПрАТ „ВФ Україна“ технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду  

41. Про затвердження гр.Щуру О.В. проєкту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

42. Про надання дозволу гр.Щитченко Н.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

43. Різне 



Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 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“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесят дев’ятої сесії міської ради, який 

налічує 42 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

 

інформація по питаннях №№ 2, 13 - до 15 хв. 

інформація по інших питаннях  - 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Драло І.Г. прибув на пленарне засідання та брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого 

скликання міський голова Рябоконь О.П. проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради в міжсесійний період з             

04 серпня по 11 вересня  2019 року. (Інформація додається). 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який порушив питання щодо здійснення постійними 

комісіями міської ради контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого 

комітету відповідно до частини першої статті 47 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що, цитуючи 

законодавство, треба розуміти, що мова йде виключно про рішення сесії та 

рішення виконавчого комітету, прийняті на пленарному засіданні або засіданні 

виконавчого комітету. І це право постійної комісії відображено в останньому 

пункті кожного рішення, яким визначається, що контроль за виконанням 

рішення покладається на профільного заступника міського голови та постійну 

комісію міської ради відповідно до її функціональної спрямованості. Це 

означає, що відповідальні виконавці підзвітні за виконання рішень як 

профільному заступнику, так і постійній комісії.  

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 трапляються непоодинокі випадки, 

коли на засіданні постійної комісії у відповідального виконавця запитують, в 

які терміни буде виконано той чи інший захід, рішення тощо. Посадова особа 

називає конкретну дату, час минає, а рішення не виконується. Для прикладу 

навів неодноразові звернення постійної комісії до керівника комунального 

підприємства „Каштан“ щодо очищення колодязів, водовідвідних каналів та 

реконструкції системи поверхневого водовідведення в цілому. 

Скочко В.І., директор комунального підприємства „Каштан“, який сказав, 

що канали і решітки доводиться чистити кожної осені, коли починає падати 

листя. До виконання цієї роботи підприємство приступає вже завтра. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зробив зауваження, що на початку 

сесії відводиться час (15 хвилин) для коротких виступів (не більше 3-х хвилин) 

із суспільно значущих питань, які не потребують обговорення та прийняття 

рішень.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який зачитав депутатське звернення щодо надання 

кімнати для облаштування громадської приймальні у приміщенні міської ради 

за адресою: пл.Героїв Майдану, 2, м.Пирятин. (Звернення додається).  

  

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження Статуту Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував внести такі зміни до проєкту 

рішення: 

1) преамбулу, а саме: словосполучення „прагнучи до створення гідних 

умов життя на території об’єднаної територіальної громади, ефективних 

механізмів реалізації прав і свобод членів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“ після слова „прагнучи“ доповнити словами „за три 

роки“; 

2) у частині першій статті 15 слово „мешканців“ замінити словом 

„жителів“; 

3) абзац 6 частини першої статті 16 після слів „окремих депутатів“ 

доповнити словами „фізичних осіб“. 

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

виконкому міської ради, який заперечив, що недоцільно встановлювати 

конкретні терміни у Статуті громади, оскільки Статут – це довгостроковий 

документ. Крім того, умови життя постійно змінюються, як змінюються і наші 

вимоги до них. Чому й говорять, що на шляху розвитку неможливо досягнути 

ідеалу. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка, посилаючись на Академічний 

тлумачний словник української мови, зазначила, що слова „житель“ і 

„мешканець“ – це слова-синоніми. Однак часто вони застосовуються у різних 

контекстах. Слово „житель“ використовується відносно до будь-якої особи, яка 

взагалі десь живе (наприклад, місцеві жителі). Слово „мешканець“ частіше 

використовується для наймення особи, яка займає якесь приміщення. Останнім 

часом цей іменник також вживають відносно місця проживання (населеного 

пункту) або певної місцевості (наприклад, мешканці столиці, мешканці 

району). Отже, для найменування людей, які проживають на території 

об’єднаної громади, вживання слова „мешканець“ є доцільним.  

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував запитати у громади, яке слово вона вважає більш доречним для 

найменування людей, які проживають на цій території. 

Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що виконкомом міської 

ради зроблено усе можливе, щоб долучити громаду до обговорення проєкту 

Статуту,  зробити публічним цей процес і надати можливість кожній людині 

висловити свою думку. Проєкт був розміщено на сайті, обговорено на 

громадських слуханнях, на шести засіданнях робочої групи. На одному із 

засідань обговорювалися пропозиції до проєкту Статуту, які надійшли від 

активних жителів об’єднаної громади. Ряд пропозицій було враховано і 

включено до проєкту. Далі відбувався розгляд проєкту Статуту на засіданнях 

всіх постійних комісій міської ради. Процес обговорення був прозорим і 

відкритим на всіх етапах.  



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

який зазначив, що чинне законодавство не робить різниці між цими термінами, 

вони вживаються в однаковому значенні як слова-синоніми. 

Кудрявцев О.О., головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

міської ради, який запропонував, у зв’язку з тим, що Державна регуляторна 

служба України надала висновок, що проєкт рішення про затвердження 

Статуту громади не є регуляторним актом, виключити із констатуючої частини 

посилання на Закон України „Про засади регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності“ та Методику проведення аналізу впливу 

регуляторного акта, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004  № 308. Із другої (резолютивної) частини виключити пункт 2: 

„Вважати таким, що втратило чинність, рішення сімнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 20 червня 2012 року „Про 

затвердження Статуту територіальної громади міста Пирятин“. Рішення щодо 

втрати чинності Статуту територіальної громади міста Пирятин доцільніше 

приймати після того, як буде зареєстрований Статут Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала поставити на 

голосування проєкт рішення із вказаними змінами. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Статут Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. (Рішення № 328 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про хід виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

за перше півріччя 2019 року. 

 

Під час інформування з даного питання депутат Драло І.Г. залишив 

пленарне засідання сесії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. тимчасово залишив залу засідань та не брав 

участі в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженого рішенням пʼятдесят першої сесії Пирятинської міської ради від 

21 грудня 2018 року № 379 (із змінами), за перше півріччя 2019 року, взяти до 

відома. (Рішення № 329 додається). 

 

3. 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. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

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 № 330 додається). 

 

4. 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 у засобах 

масової інформації на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.);  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого склидання від 21 грудня 2019 року № 388 „Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 331 додається). 



5. СЛУХАЛИ: 

Юрченко Н.І., фахівця із соціальної роботи Пирятинського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення сорок шостої сесії 

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

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

2019 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 332 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Юрченко Н.І., фахівця із соціальної роботи Пирятинського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми організації суспільно корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у  2019 році. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

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

міської ради сьомого склидання від 04 квітня 2019 року № 134 „Про 

затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

оплачуваних суспільно корисних робіт у 2019 році“, виклавши Програму у 

новій редакції. (Рішення № 333 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми розвитку Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 

2019-2020 роки. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки. (Рішення 

№ 334 додається).  

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2019 рік“. (Рішення № 335 

додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, 

м.Пирятин, на 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму обладнання вузлом обліку теплової енергії 

багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, 

м.Пирятин, на 2019 рік. (Рішення № 336 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала 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 запитав, у якому році на будівництво 

світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Абаканська-Європейська було 

виділено 450 тис.грн. 

Зергані М.І., доповідач, яка надала відповідь, що таке рішення 

приймалося у квітні 2018 року. Коли визначався виконавець робіт, з’ясувалося, 

що без робочого проєкту неможливо зробити цей об’єкт. Тому на наступній, 

тридцять дев’ятій сесії міської ради, яка відбулася в червні 2018 року, було 

внесено зміни до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

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

збільшено фінансування цього заходу на 60 тис.грн для виготовлення робочого 

проєкту. 

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 просив заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. подати на засідання 

комісії роздруковану інформацію щодо переліку вулиць, на яких проведено 

ремонт дорожнього покриття та вуличного освітлення у 2019 році, із 

зазначенням суми коштів, що були використані на проведення ремонтних 

робіт, як загальної, так і у розрізі вулиць. Таку інформацію не було надано 

депутатам ні на засіданнях комісій, ні зараз на сесії.  

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

міської ради, який сказав, що підготував зазначену інформацію в електронному 

вигляді.  

 

Інформацію виведено на екран. Варава М.В. надав пояснення та відповів 

на запитання щодо окремих вулиць. 

 
Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, яка 

запропонувала роздрукувати підготовлені матеріали та роздати депутатам. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 



сказав, що відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради йому було надано письмове пояснення 

щодо причин зволікання виготовлення робочого проєкту і будівництва 

світлофорного об’єкту у 2018 році. Це пояснення його не задовольнило, 

оскільки в ньому відсутня відповідь на запитання, чому проєктно-кошторисна 

документація з реконструкції світлофорного об’єкту на перехресті вулиць 

Європейська-Абаканська була виготовлена у 2019 році, в той час як кошти 

виділено у червні 2018 року. За цей час вартість зросла з 450 тис.грн до         

761 тис.грн. 

 

Під час обговорення депутат Якименко А.В. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  1 депутат;  

 „утрималися“ – 9 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Скочко О.М., депутат міської ради, який запитав, чому два місяці не 

працює вуличне освітлення на вулицях Козацка та Польова. 

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

міської ради, який пояснив, що у попередні роки, в рамках співпраці з АТ 

„Полтаваобленерго“, діяла узгоджена процедура запуску нових ліній 

вуличного освітлення, яка тривала близько місяця. З 01 січня 2019 року 

проведено реорганізацію цього товариства і утворено дві окремі структури:  

АТ „Полтаваобленерго“ та ТОВ „Полтаваенергозбут“. Першою забезпечується 

технічне обслуговування електромереж, другою проводиться постачання 

електроенергії. Тобто Пирятинська міська рада має подвійні юридичні 

відносини зі структурами, які керуються новими нормативно-правовими 

документами, що і стало сповільнювати процедуру введення об’єктів 

будівництва в експлуатацію. Відповідно до розроблених робочих проектів в 

повному обсязі проведені будівельно-монтажні роботи по вул.Зелена, Луценка, 

Козацька, Польова, Молодіжна, пров.Гоголя, Новий, частині вул.Визволення в 

м.Пирятин та в с.Рівне. Зазначені роботи були попередньо погоджені з           

АТ „Полтаваобленерго“, якому й були надані всі необхідні документи для 



запуску вуличного освітлення. Але до цього часу процедура введення об’єктів 

в експлуатацію не завершена. 

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 Варава М.В. мав подати перелік 

вулиць, на яких проведено ремонт вуличного освітлення у 2019 році, на 

засідання комісії. Крім того, було прохання надати цю інформацію у 

друкованому вигляді, для того щоб вона залишилася у депутатів. 

Рябоконь О.П., міський голова, який доручив головному спеціалісту з 

організаційної роботи ради Герасименко А.В. доносити висновки та 

рекомендації постійних комісій до виконавців у письмовому вигляді з 

реєстрацією у загальному відділі та інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, що було підставою для заключення 

договору на виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення в 

с.Голобородька, якщо цей населений пункт не зазначений у Програмі. 

Зергані М.І., доповідач, яка відповіла, що Програму було затверджено на 

три роки; до неї неодноразово вносилися зміни, пов’язані з тим, що частину 

вулиць, які не були освітлені у попередньому році, переносили на наступний; 

при цьому була допущена технічна помилка: пропущено с.Голобородька.  

Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що метою зазначеної 

Програми є освітлення всіх населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в тому числі с.Голобородька. Програму 

профінансовано в повному обсязі, і до кінця року планується виконати. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 5 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Пирятинської 

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

відповідно до наказу Мінекономрозвитку „Про затвердження Зміни № 8 до 

національного класифікатора ДК 003:2010“ від 15.02.2019 року № 259 

пропонується змінити назви окремих посад. Загальна кількість штатних 

одиниць апарату Пирятинської міської ради не змінюється. 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до структури апарату міської ради та її виконавчих органів. 

(Рішення № 337 додається). 

 

13. 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: 

Дубров М.Я.,  депутат міської ради, директор комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“, який запитав, чи враховано у проєкті 

рішення пропозиції щодо зміни коду КЕКВ, визначеного на придбання 

матеріалів для проведення робіт із заміни мереж водопостачання в селі Калинів 

Міст, викладені у листі, направленому міській раді та голові бюджетної комісії 

Пирятинським водоканалом. 

Кеда С.Ю., доповідач, яка надала відповідь, що таку зміну не внесено, 

оскільки лист надійшов після проведення засідання постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, на якому розглядався проєкт рішення щодо внесення змін до 

бюджету. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який підтвердив, що вчора отримав лист від керівника 

Пирятинського водоканалу. Запитав у Дуброва М.Я., чому він раніше не 

порушував цього питання, чому не сказав, що існує така проблема, ні на 

засіданнях бюджетної комісії, які відбулися 05-06 вересня, ні на засіданні 

профільної комісії, яке проходило 06 вересня. Нагадав, що сесія складається із 

засідань постійних комісій та пленарного засідання і проєкт рішення 

обов’язково розглядається як на засіданнях комісій, так і на пленарному 

засіданні. Для того щоб внести запропоновану зміну до проєкту рішення, 

необхідно було своєчасно направити міській раді відповідний лист. Оскільки це 

сталося тільки вчора, у нього, як голови бюджетної комісії, немає жодних 

підстав пропонувати включити до проєкту рішення додаткову зміну. Микола 

Якович є депутатом міської ради і розуміє, як відбувається процедура прийняття 

рішень відповідно до Регламенту роботи ради. Якщо дійсно є необхідність 

терміново прийняти рішення щодо зміни кодів програмної класифікації, треба 

скликати позачергову сесію, проводити засідання комісій і обговорювати це 

питання. 

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

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



поставити на голосування проєкт рішення в тій редакції, яка розглядалася на 

засіданні бюджетної комісії, та погодився з думкою Йощенка В.М. щодо 

скликання позачергової сесії, якщо це буде необхідно для своєчасного 

виконання заходів Програми „Питна вода Пирятинської ОТГ“.  

 

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

 „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 № 338 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження проєкту, що реалізується 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“ –  16 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проєкт, який реалізується 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 № 339 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Василенка М.В., директора Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, який проінформував про надання 

дозволу на списання з балансового обліку Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 основних засобів. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній школі 



І-ІІІ ступенів № 6 на списання з балансового обліку закладу основних засобів, 

не придатних для подальшої експлуатації. (Додаток № 1). 
2. Передати ТОВ “ТЕХ.АС” (Сокуренко Д.О.) основні засоби для 

утилізації. (Рішення № 340 додається). 
 

16. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про призначення начальника Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який привітав Манька С.Л. з успішним 

проходженням конкурсу та наголосив, що результати його діяльності на посаді 

виконувача обов’язків директора Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд свідчать про те, що це достойна кандидатура, яка знає свою роботу і 

відповідально відноситься до її виконання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Призначити на посаду начальника Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд Манька Сергія Леонідовича на умовах строкового трудового 

договору (контракту) строком на 3 роки з 18 вересня 2019 року. (Рішення        

№ 341 додається). 

 

Присутні оплесками привітали Манька С.Л. з призначенням на посаду 

керівника підприємства. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Пирятинській міській 

раді. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин на охорони природи, який 

сказав, що автор петиції порушує проблему, яку необхідно вирішити, а 

визначати технічні характеристики матеріалів чи обладнання, необхідних для 

вирішення цієї проблеми, – це справа фахівців виконавчого комітету міської 

ради. 

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

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



що питання обговорювалося на засіданні комісії, і запропонував поставити 

проєкт рішення на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  8 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  2 депутати;  

 „утрималися“ – 5 депутатів. 

 

Депутат Йощенко В.М. тимчасово залишив залу засідань та не брав 

участі в голосуванні. Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, чи можуть 

навчатися у школі мистецтв громадяни, що вийшли із шкільного віку, і на яких 

умовах. 

Гуленко О.І., доповідач, яка відповіла, що обмежень за віком для 

здобувачів освіти немає, але якщо здобувач освіти є дорослою людиною, він 

навчається на засадах самоокупності. 

 

Під час обговорення депутат Войпанюк В.К. залишив пленарне засідання 

сесії.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Статуту Пирятинської школи мистецтв та затвердити 

його в новій редакції. (Рішення № 342 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, який проінформував про 

схвалення проєкту „Інтелектуальні системи вуличного освітлення SMART-SITI 

в Пирятині“. 

 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити проєкт „Інтелектуальні системи вуличного освітлення SMART-
SITI в Пирятині“ та у разі здобуття перемоги в обласному конкурсі проєктів 
розвитку територіальних громад Полтавської області передбачити у 
наступному після конкурсного році кошти в сумі 881,464 тис.грн для 
співфінансування проєкту, відповідно до запланованих заходів. (Рішення        
№ 343 додається). 
 

20. 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“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 344 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Йощенко В.М. повернувся до зали засідань та брав участь в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 345 додається). 

 



22. 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) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянам: 

1) Бондаренку С.В. на земельну ділянку площею 0,0073 га, розташовану 

за адресою: ***; 

2) Мурчікову А.Ю. на земельну ділянку площею 0,0739 га, розташовану 

за адресою: ***; 

3) Стольцю О.М. на земельну ділянку площею 0,0961 га, розташовану за 

адресою: ***; 

4) Томко Є.А. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: ***. 

Крім того, доповідач запропонував включити до проєкту рішення  пункт 

про затвердження технічної документації із землеустрою громадянці 

Корольовій Ю.В. За словами доповідача, заява від цієї громадянки надійшла у 

день проведення постійної комісії, але на засіданні не розглядалася. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував підтримати 

пропозицію начальника відділу. 

Рябоконь О.П., міський голова, який звернув увагу присутніх на те, що 

Стадником Є.В. надана недостовірна інформація: заява громадянки  

Корольової Ю.В. була зареєстрована адміністратором Центру надання 

адміністративних послуг 14 серпня і на її опрацювання, включення до проєкту 

рішення та розгляду зазначеного проєкту на засіданні профільної комісії, яке 

відбулося 29 серпня, відділ мав 10 робочих днів. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, заступник голови постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, який сказав, що члени профільної комісії вважають, що треба 

включити п’ятий пункт до проєкту рішення і задовольнити заяву громадянки 

Корольової Ю.В. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка наголосила, що процедура 

прийняття рішень, визначена Регламентом роботи Пирятинської міської ради, 

для всіх одна і, якщо відхилено заяву Пирятинського водоканалу через те, що її 

було подано несвоєчасно і порушене в ній питання не було розглянуто на 

засіданні бюджетної комісії, то такі ж вимоги мають бути застосовані і в цьому 

випадку. Запропонувала поставити на голосування проєкт рішення в тій 

редакції, у якій він розглядався на засіданні профільної комісії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

Мурчікову А.Ю., Стольцю О.М., Томко Є.А. та передати вищезазначені 

земельні ділянки безоплатно у приватну власність. (Рішення № 346 додається). 

 

23. 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) Басалкевич К.І., Снітовець Г.І. на земельну ділянку орієнтовною 

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

2) Москаленко О.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Васяніній О.В., Шевченко Н.В. на земельну ділянку орієнтовною 

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

4) Кулинці М.Т. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0698 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Симоненко Т.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Погорілку В.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0033 га, 

розташовану за адресою: ***.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 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) зазначеним громадянам. (Рішення № 347 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу громадянці 

Чийпеш О.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Чийпеш О.І. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0026 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 348 додається).  

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянці 

Шульзі Л.В. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Шульзі Л.В. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0025 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 349 

додається). 

 

26 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 цій земельній ділянці розташовані 

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

переробного підприємства відповідно до Плану місцевого економічного 

розвитку, прийнятого в рамках Угоди „Мери за економічне зростання“.  

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував надати в оренду ТОВ 

„ПКЗ-АГРО“ не всю земельну ділянку, яка колись була закріплена за цими 

будівлями, а тільки ту її частину, на якій розташовані будівлі та проїзд до них. 

Оскільки більша частина земельної ділянки загальною площею понад 3 га не 

використовується, а орендна плата становить лише 217 грн на місяць, треба 

вести пошук більш ефективного орендаря. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, заступник голови постійної 

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, який запропонував зняти питання з порядку денного. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П. поставив на голосування 

пропозицію Жайворонка О.Л. щодо зняття даного питання з порядку денного. 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з громадянкою Сухомозькою О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Сухомозькою О.В. договір оренди земельної ділянки 

площею 0,0064 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 350 

додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Бугайову А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Бугайову А.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га, розташованої за 

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

351 додається).  

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу громадянці 

Міщук В.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0700 га, розташованої за 

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

352 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Нестерчуку П.П. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Нестерчуку П.П. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

господарства. (Рішення № 353 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Смолянському В.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Смолянському В.А. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, 

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

господарства. (Рішення № 354 додається). 

 

 

 



32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Сенчилу В.В.  на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Сенчилу В. В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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

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

355 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Державному 

підприємству „Пирятинське лісове господарство“ технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Державному підприємству „Пирятинське лісове 

господарство“ (Дудник С.В.) технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 3,7358 га для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг. 

(Рішення № 356 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу               

ТОВ „Агротехніка“ на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин, яка 

підлягає зміні цільового призначення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ 

(Крагель В.В.) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

м.Пирятин Полтавської області, яка підлягає зміні цільового призначення із 

земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

(Рішення № 357 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 

Баранову Г.М. проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Баранову Г.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0626 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. (Рішення № 358 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 

Тимченку В.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Тимченку В.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0450 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 539 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянці 



Ткаченко В.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Ткаченко В.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0024 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 360 

додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

підприємству Пирятинської районної спілки споживчих товариств 

„Заготконтора“ на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який дав доручення начальнику 

юридичного відділу виконкому міської ради Соловйову Р.Ю. вивчити питання 

щодо законності перебування земельної ділянки підприємства Пирятинської 

районної спілки споживчих товариств „Заготконтора“ на праві постійного 

користування. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл підприємству Пирятинської районної спілки споживчих 

товариств „Заготконтора“ (Печеришна Л.М.) на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0200 га, розташованої за адресою: 

вул.Гребінківська, 20Е, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 361 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про скасування рішення 

п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від        

01 серпня 2019 року № 308 „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“ –  15 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визнати таким, що втратило чинність, рішення п’ятдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01 серпня 2019 року № 308 

„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“. (Рішення № 362 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження ПрАТ „ВФ 

Україна“ технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі 

земельної ділянки в оренду. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити приватному акціонерному товариству „ВФ Україна“ 

(Устинова О.В.) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0400 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:018:0218, цільове призначення: для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій), розташованої за 

адресою: вул.Європейська, 96, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 363 

додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 

Щуру О.В. проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Щуру О.В. проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

(Рішення № 364 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу громадянці 

Щитченко Н.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Щитченко Н.І. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0028 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 365 

додається). 

 

43. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприєництва, який наагдав, що 01 серпня відбулося спільне засідання двох 

постійних комісій міської ради, на якому обговорювалося надзвичайно важливе 

питання стосовно надання фінансової допомоги комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“. Запитав, яка ситуація на сьогодні. 

Дуброва М.Я., депутата міської ради, директора комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“, який відповів, що ситуація 

складна. За вісім місяців 2019 року підприємство спрацювало збитково, 

прослідковується тенденція до збільшення суми боргу. Причин декілька: 

збільшення мінімальної заробітної плати, прийняття єдиного тарифу для всіх 

категорій споживачів, заборгованість населення за надані послуги, авансові 

платежі за електроенергію тощо. Тому підприємство й зверталося до міської 

ради з проханням надати фінансову допомогу на поворотній основі. На 

сьогоднішній день це питання не вирішено. 

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

виконкому міської ради, який зауважив, що питання не вирішується, тому що 

на сьогоднішній день немає заяви про те, що підприємство готове прийняти 

таку допомогу. Розуміючи, що воно не зможе повернути кошти до кінця року, 

не надає згоди. 



Рябоконя О.П., міського голову, який наголосив, що міська рада не може 

нав’язати комунальному підприємству позичку на поворотній основі без його 

згоди. Адже надання такої позички призводить до певних обмежень фінансово-

господарської діяльності. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що у трьох громадах питання стосовно 

поліпшення фінансового стану підприємств-надавачів послуг з водопостачання 

вирішили шляхом зміни тарифів: у Гадячі затверджено новий тариф, у Лубнах і 

Горішніх Плавнях здійснено коригування тарифів. Запропонував розглянути 

питання щодо стану фінансово-господарської діяльності комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за вісім місяців 2019 року та 

можливих шляхів подолання збитковості на спільному засіданні 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 підприєництва 17 вересня 2019 року. 

Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. та директору 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ Дуброву М.Я. 

вивчити, на якій підставі проводилося коригування тарифів на послуги з 

водопостачання у вищезазначених громадах, та проінформувати членів комісій. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 


