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ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання шістдесят пʼятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

20 січня 2020 року № 72 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 23 депутати  

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Мірошніченко А.О. 

 Скочко О.М. 

 

 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 Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Гудзь В.І.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Драло І.Г., Шаповал Д.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Депутат Клепач В.М. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Клименко Ю.В., Приходько В.О., Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова;

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий повідомив, що на розгляд шістдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 76 питань. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 13, 14, 15, 16 та 17 січня 2020 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує              

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік  

2. Про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради на 2020 рік  

3. Про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

4. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2019 рік  

5. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської 

міської ради на 2019 рік  

6. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2019 рік  

7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки 

8. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році  

9. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Опікуємося освітою“ на 2019 рік  

10. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2019 році“  



11. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Шкільна парта – 2017-2019“  

12. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин „Творимо себе – творимо 

країну“ на 2019 рік  

13. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік  

14. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 

2020 роки“ за 2019 рік  

15. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2019 рік  

16. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання Програми 

культурно-мистецьких заходів на 2019 рік  

17. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми правової освіти та безоплатної правової допомоги 

населенню Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки у 2019 році  

18. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2019 рік  

19. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми зайнятості населення на 2019 рік  

20. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету (бюджету 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

21. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми надання фінансової підтримки соціально-культурних проєктів 

„Зробимо Пирятинську громаду кращою!“ на 2019 рік  

22. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього 



підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018 - 2020 роки за 2019 рік  

23. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних 

майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на   

2019 рік“  

24. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“  

25. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

26. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік  

27. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

„Каштан“ на 2019 рік  

28. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у 

літній період 2019 року  

29. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт у 2019 році  

30. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Питна вода Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік  

31. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових 

Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул. Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської 

області на 2019 рік“  

32. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми з охорони навколишнього природного середовища 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період 

2019-2020 роки у 2019 році  



33. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки у 2019 році  

34. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2019 роки у 2019 році  

35. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків 

м.Пирятин на 2019 рік  

36. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного 

житлового будинку за адресою: вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік  

37. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми з проведення архітектурного конкурсу щодо облаштування 

громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 

України в місті Пирятин  у 2019 році  

38. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік  

39. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“  

40. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку екстреної медичної допомоги на території Пирятинської 

міської  об’єднаної територіальної  громади на 2018-2019 роки  

41. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Пирятинській 

міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, Калиномостівського і Олександрівського ФАПів 

на 2019 рік  

42. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  



43. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для 

здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню 

території та об’єктів природно- заповідного фонду на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

44. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2019 рік“  

45. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Територіальна оборона на 2019 рік“ за 2019 рік  

46. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, на 2019 рік  

47. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка 

розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району, на 2019 рік“  

48. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 

людей“ на 2019 рік  

49. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 

2019 рік  

50. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації  „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2019 рік  

51. Про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020-2022 роки  

52. Про затвердження Програми „Партисипативна демократія в діяльності 

Пирятинської міської ради“  

53. Про затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ 

на 2020 рік  

54. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2020 років  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9D%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/31_%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F%202020.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/31_%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F%202020.pdf


55. Про затвердження Програми підтримки статутної діяльності КП 

„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік  

56. Про погодження структури та загальної чисельності КП „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“ 

57. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

58. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

59. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

60. Про затвердження ТОВ „Агротехніка“ проєкту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Сумська, 6, м.Пирятин Полтавської області  

61. Про надання дозволу ТОВ „Баришівська зернова компанія“ на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

адресою: вул.Веселкова, 76, м.Пирятин Полтавської області  

62. Про надання дозволу ТОВ „Баришівська зернова компанія“ на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради  

63. Про внесення змін до рішення шістдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019  № 414 „Про надання 

дозволу гр.Румянцевій Л.Г. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки за адресою: вул.Січових Стрільців, 15, кв.2, 

м.Пирятин Полтавської області“  

64. Про затвердження гр.Любарець О.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

65. Про затвердження гр.Андрейщук Р.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

66. Про надання дозволу гр.Докторенку А.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

67. Про надання дозволу гр.Кійку О.Г. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  

68. Про надання дозволу гр.Лупейку М.Г. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  



69. Про надання дозволу гр.Созіновій Т.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

70. Про надання дозволу гр.Сірапутській С.Ф. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

71. Про надання дозволу гр.Божку Ю.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

72. Про затвердження гр.Маньку С.Л. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

73. Про затвердження гр.Коверді Ю.О. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

74. Про затвердження гр.Плевако В.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

75. Про надання дозволу гр.Сай Л.І. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

76. Про укладення договору оренди земельної ділянки з       

гр.Волошиною Т.І. 

77. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –   22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи Педяш Р.О. запропонував питання № 51 порядку денного „Про 

затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020-2022 роки“ розглянути 

другим питанням, оскільки на засіданні присутній начальник Пирятинського 

відділення поліції Романенко М.В., з яким було погоджено місця розташування 

та тип камер, які внесені до Програми. Щоб не затримувати Романенка М.В., 

доповідача з питання № 1, попросив депутатів підтримати дану пропозицію. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

шістдесят пʼятої сесії в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/29_%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D1%82%D0%B5%D1%85_%20%D0%B3%D0%B0%D1%80_%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/29_%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D1%82%D0%B5%D1%85_%20%D0%B3%D0%B0%D1%80_%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/29_%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D1%82%D0%B5%D1%85_%20%D0%B3%D0%B0%D1%80_%20%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE.pdf


ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання шістдесят пʼятої сесії 

міської ради, який налічує 76 питань та „Різне“, з врахуванням пропозиції     

Педяша Р.О. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 5 хв. 

для виступів в обговоренні - до   3 хв. 

питання-відповіді - в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 3 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, повідомила, що, відповідно до 

Регламенту роботи Пирятинської міської ради, на виступ записалися дві особи: 

депутат міської ради Пишненко М.Ф. та староста сіл Олександрівка, 

Могилевщина та Рівне Тарасовський І.М.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пишненко М.Ф., депутат Пирятинської міської ради, яка сказала, що 

виступити її змусив той факт, що керівництво комунального підприємства 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради запропонувало їй написати заяву про надання відпустки „за 

власний рахунок“ у звʼязку з відсутністю коштів на виплату заробітної плати. 

На даний час Олександрівський ФАП обслуговує понад 500 осіб сільського 

населення та 86 дітей віком до 18 років. Із загальної кількості населення у     

207 дорослих осіб укладені декларації з сімейними лікарями, у 42 дітей 

укладені декларації з лікарями-педіатрами. Що робити цим людям, які 

залишаються без медичного обслуговування на період вимушеної відпустки 

медичного працівника? Всім, хто звертався до неї, вона завжди надавала 

медичну допомогу. І тепер не зможе нікому відмовити, бо вже 39 років працює 

в Олександрівському ФАПі, знає людей, їхні хвороби, завжди всім допомагає, 

за що й заслужила повагу і авторитет та була обрана депутатом міської ради. 

Медичним працівникам у сільській місцевості говорять: якщо місцеві 

ради будуть виділяти кошти на ваше утримання, ФАПи будуть працювати, 

якщо ні – їх закриють. Що робити людям, які нікому не потрібні: ні державі, ні 

Центру первинної медико-санітарної допомоги? Щоб зберегти ФАП у селі, 

запропонувала розглянути питання щодо виділення коштів із бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на оплату заробітної 

плати медичного працівника і санітарки.  



Тарасовський І.М., староста сіл Олександрівка, Могилевщина та Рівне, 

який повідомив, що більша частина жителів старостату, в тому числі дітей, 

підписали декларації з сімейними лікарями та лікарями-педіатрами КП 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“. Відповідно до 

укладених декларацій Центр отримує кошти з державного бюджету для 

надання медичних послуг населенню. На даний час ФАПи опинилися за 

бортом, хоч значну частину послуг жителям села надають сільські медичні 

працівники. У Калиновомостівському ФАПі ситуація аналогічна. Медичний 

працівник перед Новим роком подав заяву про звільнення і тільки завдяки 

старості відкликав її. Якщо йому запропонують вимушену відпустку без 

збереження заробітної плати, він розрахується, і три села залишаться без 

медичної допомоги. Запропонував заслухати керівництво районної ради та 

комунального підприємства щодо використання коштів, отриманих за рахунок 

укладених декларацій, та обговорити питання стосовно подальшої роботи 

ФАПів, розташованих на території міської ОТГ. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував повернутися до цього 

питання в „Різному“. 

 

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              

23 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Романенка М.В., начальника Пирятинського відділення поліції, який 

проінформував про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності Пирятинського відділення 

поліції на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 

2019 рік. (Інформація додається).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Щур Т.Г., депутат міської ради, яка запропонувала для налагодження 

співпраці забезпечити присутність представників поліції або чергової 

патрульної машини під час проведення вечорів відпочинку у загальноосвітніх 

школах Пирятинської міської ради. Також запитала, чи є законним 

використання автомобіля без державної реєстрації для надання послуг таксі.

 Романенко М.В., начальник Пирятинського відділення поліції, який 

сказав, що для забезпечення патрулювання масових заходів у загальноосвітніх 

школах керівники закладів повинні завчасно звернутися до Пирятинського 

відділення поліції. На запитання відповів, що така діяльність є незаконною. 

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

рейди у вечірній час для виявлення неповнолітніх у закладах відпочинку, 

залучати депутатів міської ради, як це було на початку минулої каденції. На 



його думку, особливої уваги потребують заклади, розташовані в районі 

автостанції „Пирятин“. 

 Романенко М.В., начальник Пирятинського відділення поліції, який 

сказав, що такі рейди на території міста проводяться, протягом останніх двох 

тижнів було проведено чотири перевірки закладів. 

 Грицай І.І., головний спеціаліст з питань захисту прав дітей виконкому 

міської ради, яка повідомила, що у квітні 2019 року рішенням виконавчого 

комітету міської ради було створено комісію для проведення моніторингу в 

місцях відпочинку молоді, до складу якої увійшли члени виконкому, депутати 

та спеціалісти міської ради, представники поліції. З того часу було проведено 

вісім моніторингів. Зазвичай, вони проводяться один-два рази на місяць, після 

22.00 години. За цей час неповнолітніх у закладах виявлено не було. У кафе 

„Оболонь“, де були зафіксовані прикрі резонансні випадки, встановлені камери 

спостереження, пропуск здійснюється за предʼявленням паспорта.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що крім рейдових перевірок 

закладів сфери розваг та громадського харчування, які розташовані на території 

міста, нещодавно міська рада провела зустріч з молоддю в Олександрівському 

старостаті. Інспектором ювенальної превенції сектору превентивної діяльності 

Пирятинського ВП ГУНП у Полтавській області Мариною Грицай проведено 

правовиховні заходи, обговорено напрямки вирішення наявних проблем. 

Робота в цьому напрямку активно проводиться. Добре, що директори шкіл 

відновили практику проведення шкільних дискотек, де молодь набуває досвід 

спілкування та культурного дозвілля. У зв’язку з цим необхідно вирішувати 

питання щодо освітлення території закладів освіти. Насправді, треба ширше 

залучати депутатів міської ради до проведення рейдових перевірок. 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував залучати до рейдових 

перевірок депутата Жайворонка О.Л., який охоче пристав на таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію начальника Пирятинського відділення поліції Головного 

управління національної поліції в Полтавській області Романенка М.В. про стан 

законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік взяти до 

відома. (Рішення № 1 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи, який проінформував про затвердження Програми 

„Безпечна громада“ на 2020-2022 роки. Повідомив, що загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить               



3000,0 тис. грн. Програму планується реалізувати протягом трьох років: у 2020 

році на суму 1700,00 тис. грн, у 2021 році – 700,00 тис. грн, у 2022 році –  

600,00 тис. грн. Метою Програми є підвищення рівня громадської безпеки та 

громадського порядку, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання 

злочинності через створення єдиної системи відеоспостереження. На усіх 

в’їздах-виїздах міста планується встановити 14 камер з автофіксацією номерних 

знаків, на вулицях міста – 28 оглядових камер. Крім того, заплановано 

забезпечити камерами відеоспостереження освітні заклади та старостати. В 

цілому планується встановити 124 камери, протягом 2020 року придбати сервер 

на 128 каналів з необхідним програмним забезпеченням, який буде встановлено 

у міській раді. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, скільки камер 

відеоспостереження, що були придбані та встановлені раніше, працюють на 

даний час. 

Романенко М.В., начальник Пирятинського відділення поліції, який 

відповів, що було встановлено 21 камеру, з них на даний час працює 7. 

Проводиться робота з відновлення роботи інших. 

 Божко А.М., начальник відділу інформаційних технологій та захисту 

інформації, який пояснив, що здебільшого камери не працюють через 

пошкодження оптоволоконної мережі.  

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

досвід м.Гадяч, де створено комунальне підприємство для обслуговування 

системи відеоспостереження. 

 Божко А.М., начальник відділу інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради, який сказав, що комунальному 

підприємству доведеться створювати власну мережу, оскільки жоден інтернет-

провайдер не допустить сторонніх працівників до своїх ліній. Виготовлення 

проєктно-кошторисної документації, створення власної мережі, щомісячна 

плата за використання опор АТ „Полтаваобленерго“ – все це потребуватиме 

значних витрат.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що є менш витратний 

варіант, який пропонується Програмою: створення єдиної системи 

відеоспостереження з використанням наявних мереж ТОВ „Айконнет“.  

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Дубров М.Я.,   

Йощенко В.М., Куча О.Є.  

Депутат Жайворонок О.Л. вніс пропозицію зняти питання для 

доопрацювання, винести на наступну сесію, попередньо розглянувши на 

засіданнях постійних комісій. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. підтримав цю 

пропозицію. Дав доручення розробникам проєкту Програми визначити перелік 

першочергових заходів для реалізації у 2020 році, підготувати розрахунки щодо 



вартості їх реалізації, обрахувати поточні витрати на утримання системи 

відеоспостереження.  

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо перенесення 

розгляду питання „Про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020-

2022 роки“ на наступне сесію міської ради. 

 

Перед голосуванням по даному питанню на сесію прибув та 

зареєструвався депутат Хоменко О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала про затвердження 

плану роботи Пирятинської міської ради на 2020 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є., Якименко А.В. були 

відсутні в залі засідань та не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити план роботи Пирятинської міської ради на 2020 рік. (Рішення 

№ 2 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до плану 

діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2020 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є., Чайка Т.Г.,          

Якименко А.В. не брали участі у голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року № 448 „Про 

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2020 рік“, включивши до плану діяльності позицію 8 

наступного змісту: „Про затвердження Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків у сфері земельних відносин на території Пирятинської 

міської ради“. (Рішення № 3 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки, яка проінформувала про затвердження звіту 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2019 рік. 

 

Депутат Солонський О.М. тимчасово залишив залу засідань. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є., Солонський О.М., 

Якименко А.В. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 634 015 грн. 65 коп. на виконання заходів Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2019 рік, в тому числі: загального фонду –        

368 015 грн. 65 коп. та спеціального фонду – 266 000 грн. 00 коп.(Рішення № 4 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку та підтримки 

інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



 Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є., Солонський О.М., 

Якименко А.В. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 933 980 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми розвитку та підтримки 

інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік, в тому  

числі: загального фонду – 752 280 грн. 00 коп. та спеціального фонду –          

181 700 грн. 00 коп. (Рішення № 5 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення діяльності 

Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  1 (Жайворонок О.Л.). 

 

 Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є., Солонський О.М., 

Якименко А.В. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про                                                                                

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 636 928 грн. 53 коп. на виконання заходів Програми висвітлення діяльності 

Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік. (Рішення 

№ 6 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я., Куча О.Є., Солонський О.М., 

Якименко А.В. не брали участі у голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради (Коваль Л.П.) про виконання заходів 

Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки“. (Рішення № 7 

додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році.  

 

Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я. повернулися до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Куча О.Є., Солонський О.М., Якименко А.В. не брали участі у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 768 559 грн. 10 коп. на виконання заходів Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2019 році, в тому числі коштів: 

загального фонду бюджету в сумі 727 259 грн. 10 коп. (коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади в сумі 488 419 грн. 10 коп. та коштів 

обласного бюджету в сумі 238 840 грн. 00 коп.); 

спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

за рахунок батьківської плати в сумі 41 300 грн. 00 коп. (Рішення № 8 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Опікуємося освітою“ на 2019 рік . 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



 Депутати Куча О.Є., Солонський О.М., Якименко А.В. не брали участі у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 213 369 грн. 87 коп. на виконання заходів Програми „Опікуємося освітою“ 

на 2019 рік, у тому числі: 

коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 15 819 грн. 87 коп.,  

коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 98 775 грн. 00 коп., 

та коштів обласного бюджету в сумі 98 775 грн.00 коп. (Рішення № 9 

додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Куча О.Є., Солонський О.М., Якименко А.В. не брали участі у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 68 800 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2019 році“. (Рішення № 10 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Шкільна парта – 2017-2019“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Щур Т.Г., депутат міської ради, яка запитала, чи буде продовжена 

Програма у 2020 році. 



Зуєв С.В., доповідач, який сказав, що кошти, які були виділені з бюджету 

міської ОТГ на виконання заходів Програми у попередні роки, використані в 

повному обсязі. У 2019 році на реалізацію Програми були використані кошти 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, чи замінено у Пирятинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 парти і старі дошки. 

Шкурупій Л.Г., директор Пирятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, яка відповіла, 

що заклад забезпечений новими партами і дошками. За рахунок субвенції з 

державного бюджету придбано парти для першокласників 2020 року. Частину 

старих парт було передано військовій частині. 

 

Під час обговорення депутат Солонський О.М. повернувся до зали 

засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 0 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми 

„Шкільна парта – 2017-2019“. (Рішення № 11 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку лідерського руху в м. Пирятин „Творимо себе – 

творимо країну“ на 2019 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 



територіальної громади в сумі 200 435 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми розвитку лідерського руху в м. Пирятин „Творимо себе – творимо 

країну“ на 2019 рік. (Рішення № 12 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 201 168 грн. 86 коп. на виконання заходів 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2019 рік. (Рішення № 13 

додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Холоділову О.М., виконувача обов’язків директора Пирятинського 

інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

яка проінформувала про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 

2020 роки“ за 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проміжний звіт інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, 

молоді та спорту Пирятинської міської ради (Холоділова О.М.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 22 940 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки“ за 

2019 рік. (Рішення № 14 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження звіту 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2019 рік. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Якименко А.В. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського міського центру соціальних служб для 

сімʼї, дітей та молоді (Кабушка Ю.В.) про використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі 533 432 грн. 

61 коп. на виконання заходів Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2019 рік. (Рішення № 15 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 341 470 грн. 76 коп. на виконання Програми 

культурно-мистецьких заходів на 2019 рік. (Рішення № 16 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева І.О., головного спеціаліста відділу Пирятинського бюро 



правової допомоги Лубенського місцевого центру надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, який проінформував про затвердження 

проміжного звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми правової 

освіти та безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки у 2019 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проміжний звіт Лубенського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (Супрун С.Л.) про використання 

коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 2 000 грн. 00 коп. (дві тисячі гривень 00 копійок) на виконання заходів 

Програми правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки у 

2019 році. (Рішення № 17 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 1 015 685 грн. 95 коп. на виконання заходів 

Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2019 рік. (Рішення № 18 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

 Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 



об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми зайнятості 

населення на 2019 рік.  

Гудзя В.В., начальника управління соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації, який проінформував про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми зайнятості населення на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми зайнятості населення 

на 2019 рік в сумі 215 930 грн. 16 коп., в тому числі: 

1) комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) в сумі         

148 585 грн. 91 коп.; 

2) управління соціального захисту населення Пирятинської районної 

державної адміністрації (Гудзь В.В.) в сумі 67 344 грн. 25 коп. (Рішення № 19 

додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки, яка проінформувала про затвердження звіту 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми реалізації проєктних 

пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми реалізації проєктних 

пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік в сумі 481 437 грн. 37 коп., в 

тому числі: загального фонду – 155 871 грн. 38 коп. та спеціального фонду –                            

325 565 грн. 99 коп., по відповідальних виконавцях: 



1) комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) в сумі 150 386 грн. 

99 коп. (кошти спеціального фонду – 104 595 грн. 99 коп., кошти загального 

фонду – 45 791 грн. 00 коп.); 

2) Пирятинському ліцею (Пономаренко Л.В.) в сумі 134 000 грн. 00 коп. 

(кошти спеціального фонду – 84 000 грн. 00 коп., загального фонду –                                   

50 000 грн. 00 коп.); 

3) Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№6 (Василенко М.В. ) в сумі 71 370 грн. 00 коп.: (кошти спеціального фонду – 

71 370 грн. 00 коп.); 

4) виконкому міської ради в сумі 125 680 грн. 38 коп. (кошти загального 

фонду – 60 080 грн. 38 коп., кошти спеціального фонду – 65 600 грн. 00 коп.). 

(Рішення № 20 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми надання фінансової 

підтримки соціально-культурних проєктів „Зробимо Пирятинську громаду 

кращою!“ на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 00 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми надання фінансової 

підтримки соціально-культурних проєктів „Зробимо Пирятинську громаду 

кращою!“ на 2019 рік. (Рішення № 21 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження проміжного звіту про надходження 

та використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018 - 2020 роки за 2019 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проміжний звіт виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік в сумі 110 000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва 

в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 - 2020 роки. 

(Рішення № 22 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки, яка проінформувала про затвердження звіту 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми „Забезпечення умов 

для заняття спортом та облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 715 140 грн 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних 

майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2019 

рік“. (Рішення № 23 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

ОТГ на 2019 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 160 676 грн. 34 коп. на виконання заходів 

Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ на 2019 рік“. (Рішення № 24 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми утримання 

об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 70 148 грн. 20 коп. на виконання заходів Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік, в тому числі по загальному фонду – 41 917 грн. 20 коп., по 

спеціальному фонду – 28 231 грн. 00 коп. (Рішення № 25 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі - 6 422 499 грн. 63 коп. на виконання заходів Програми покращення 



благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2019 рік, в тому числі: загального фонду – 6 188 784 грн. 71 коп. та  

спеціального фонду – 233 714 грн. 92 коп. (Рішення № 26 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми покращення 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 218 792 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми покращення 

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

тому числі: по загальному фонду – 9 400 грн. 00 коп., по спеціальному фонду –                                     

209 392 грн. 00 коп. (Рішення № 27 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми організації 

рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2019 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 51 312 грн. 18 коп. на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у 

літній період 2019 року. (Рішення № 28 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 



затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 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“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 34 223 грн. 50 коп. на виконання заходів 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт у 2019 році. (Рішення № 29 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера КП „Пирятинський міський 

водоканал“, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Питна вода Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ (Дубров М.Я.) про використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 626 028 грн. 83 коп. на виконання 

заходів Програми „Питна вода Пирятинської ОТГ“ на 2019 рік, в т.ч. коштів 

загального фонду – 491 384 грн. 83 коп., спеціального фонду – 134 644 грн.     

00 коп. (Рішення № 30 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Манька С.Л., начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд, який проінформував про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Реконструкція каналізаційного колектору від 



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

м.Пирятин Полтавської області на 2019 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

(Манько С.Л.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 00 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми 

„Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців, 

21В) до КНС №2 (вул. Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області на 

2019 рік“. (Рішення № 31 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження проміжного звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми з охорони навколишнього природного середовища на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період 2019-     

2020 років у 2019 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проміжний звіт виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради про використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2020 років у 2019 році в сумі 0 грн 00 коп. (Рішення    

№ 32 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку 



дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки у 2019 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

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

2019 році в сумі 8 951 950 грн 73 коп., в тому числі: по загальному фонду –                           

5 928 854 грн 58 коп., по спеціальному фонду – 3 023 096 грн 15 коп., що 

додається. (Рішення № 33 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку 

вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2019 роки у 2019 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів спеціального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку вуличного 

освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2019 роки в сумі 2 921 943 грн 25 коп. (Рішення № 34 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 



диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 

2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми диспетчеризації ліфтів 

багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 2019 рік в сумі 63 474 грн 

96 коп. (Рішення № 35 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми обладнання 

вузлом обліку теплової енергії багатоквартирного житлового будинку за 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми обладнання вузлом 

обліку теплової енергії багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік в сумі 10 000 грн 00 коп. 

(Рішення № 36 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми з 

проведення архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського 



простору вшанування захисників територіальної цілісності України в місті 

Пирятин у 2019 році.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми з проведення архітектурного конкурсу щодо 

облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 

цілісності України в місті Пирятин у 2019 році в сумі 0 грн 00 коп. (Рішення                 

№ 37 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми створення 

місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 30 442 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. (Рішення № 38 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора КП „Пирятинська ЦРЛ“, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради (Гаркавенко О.М.) про 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 

сумі 2 078 503 грн. 88 коп., в тому числі загального фонду в сумі 1 878 503 грн. 

88 коп. та спеціального фонду в сумі 200 000 грн. 00 коп., на виконання заходів 

Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“. (Рішення № 39 

додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Бабич С.В., начальника Пирятинського відділку СЕМД № 3 м.Лубни, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку екстреної медичної допомоги на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Полтавський обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської 

обласної ради“ про використання коштів спеціального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 15 000 грн. 00 коп. на виконання 

заходів Програми розвитку екстреної медичної допомоги на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки. 

(Рішення № 40 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., заступника директора КП „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“, яка проінформувала про затвердження 



звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги в Пирятинській міській ОТГ та фінансової 

підтримки Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

Калиномостівського і Олександрівського ФАПів на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пишненко М.Ф., депутат міської ради, завідувач Олександрівським 

ФАПом, яка сказала, що вона неодноразово зверталася до керівництва КП 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ щодо 

забезпечення закладу лікарськими засобами для надання невідкладної медичної 

допомоги. Але заклад був забезпечений тільки туберкуліном. Всі інші лікарські 

засоби, які необхідні для надання невідкладної медичної допомоги, були 

придбані у 2019 році за власні кошти. Запропонувала вирішити питання щодо 

забезпечення ФОПів необхідними медикаментами. 

Яременко О.О., заступник директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медичної допомоги“, яка сказала, що до виконавчого комітету міської ради 

подано аплікаційну форму Програми на 2020 рік, є можливість врахувати цю 

пропозицію на наступний рік.  

 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 211 951 грн 48 коп. на виконання заходів 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Пирятинській 

міській ОТГ та фінансової підтримки Пирятинської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, Калиномостівського і Олександрівського ФАПів 

на 2019 рік. (Рішення № 41 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., заступника директора КП „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“, яка проінформувала про затвердження 

звіту про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми закріплення 

спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт комунального підприємства „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 21 691 грн 60 коп. на виконання заходів 

Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. (Рішення № 42 

додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Митропана Ю.М., директора НПП „Пирятинський“, який проінформував 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню території та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Національного природного парку „Пирятинський“        

(Митропан Ю.М.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 60 890 грн. 00 коп. (шістдесят тисяч вісімсот 

дев’яносто гривень 00 копійок) на виконання заходів Програми взаємодії з 

Національним природним парком „Пирятинський“ для здійснення 

природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню території та 

об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, в т.ч.: коштів загального фонду 

– 42 000 грн. 00 коп.; спеціального фонду – 18 890 грн. 00 коп. (Рішення № 43 

додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., Пирятинського районного військового комісара, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Підтримка Пирятинського районного військового 

комісаріату на 2019 рік“ . 

 



 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 177 356 грн. 40 коп. на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2019 рік“. (Рішення № 44 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., Пирятинського районного військового комісара, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Територіальна оборона на 2019 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 27 600 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Територіальна оборона на 2019 рік“. (Рішення № 45 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки, яка проінформувала про затвердження звіту 

про надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми покращення 

матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів Управління 

Служби безпеки України в Полтавській області, які беруть участь в операції 

об’єднаних сил на сході України, на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області про використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 150 000 грн. 00 коп. на виконання заходів 



Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, на 2019 рік.  

(Рішення № 46 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Блажка А.С., командира військової частини А 1499, який проінформував 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка розташована на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинського району, на 2019 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт військової частини А 1499 (Блажко А.С.) про 

використання коштів загального фонду бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 134 781 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка 

розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району, на 2019 рік“. (Рішення № 47 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника Пирятинського районного сектору Головного 

управління ДСНС України в Полтавській області, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми „Сучасне 

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

Повідомив, що має конфлікт інтересів по даному питанню. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Пирятинського районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області 

(Клименко Ю.В.) про використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 71 493 грн. 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку 



людей“ на 2019 рік, в тому числі: загального фонду – 21 493 грн. 00 коп., 

спеціального фонду – 50 000 грн. 00 коп. (Рішення № 48 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

Павліка І.М., головного спеціаліста управління Державної казначейської 

служби України у Пирятинському районі, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт управління Державної казначейської служби України у 

Пирятинському районі Полтавської області (Дедяєва Г.М.) про використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі                                      

30 000 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми удосконалення 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2019 рік, в т. ч.: коштів 

загального фонду – 6 000 грн. 00 коп., коштів спеціального фонду –                                   

24 000 грн. 00 коп. (Рішення № 49 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову місцевого осередку ГО „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів 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“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт місцевого осередку громадської організації  

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 

районі Полтавської області (Плетінь С.М.) про використання коштів загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в сумі                    

339 947 грн. 02 коп. на виконання заходів Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі 

Полтавської області на 2019 рік. (Рішення № 50 додається). 



52. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми „Партисипативна демократія в 

діяльності Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Партисипативна демократія в діяльності 

Пирятинської міської ради“ на 2020 рік. (Рішення № 51 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера КП „Пирятинський міський 

водоканал“, яка проінформувала про затвердження Програми „Питна вода 

Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Питна вода Пирятинської міської ОТГ на         

2020 рік“. (Рішення № 52 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного середовища 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період 

2019-2020 років. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на період 2019-2020 років, затвердженої рішенням 

п’ятдесят другої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 17 квітня 2019 року №174 (далі – Програма), виклавши Програму 

в новій редакції, що додається. (Рішення № 53 додається). 

 



55. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Програми підтримки статутної 

діяльності КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму підтримки статутної діяльності комунального 

підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік (далі – 

Програма). (Рішення № 54 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про погодження структури та загальної чисельності 

КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав про розмір 

фінансування структури комунального підприємства. Він пам’ятає, що на 

засіданні постійної комісії, коли розглядалося питання про створення агенції, 

депутатів проінформували про те, що її діяльність не потребуватиме 

фінансування з бюджету міської ОТГ. 

Солдатова І.В., доповідач, яка відповіла, що на даний час мова про 

фінансування не йде, оскільки не проведено конкурс, не визначено переможця, 

немає керівника комунального підприємства.  

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що даним рішенням 

затверджується тільки структура комунального підприємства. 

Солдатова І.В., доповідач, яка доповнила, що попереднім рішенням 

затверджено Програму підтримки статутної діяльності комунального 

підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік. 

Заходами Програми передбачене утримання 1 ставки директора комунального 

підприємства за березень-грудень 2020 року на суму 169,58 тис. грн, але 

Програму затверджено без фінансування. 

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

виконкому міської ради, який сказав, що дійсно минулого року, коли 

приймалося рішення про створення агенції, планувалося, що ця структура буде 

фінансуватися за рахунок коштів ґрантових програм. Виконавчий комітет вів 

пошуки, але таких проєктів в Україні минулого року не було. 30 листопада  

2019 року, під час проведення громадських слухань з обговорення проєкту 

Плану соціально-економічного розвитку на 2020 рік, одним із учасників 

зібрання було внесено пропозицію розпочати роботу Агенції розвитку 

Пирятинської міської ОТГ. Цю пропозицію було обговорено на засіданнях 



постійних комісій, за рекомендаціями комісій включено до проєкту Плану 

соціально-економічного розвитку на 2020 рік, який було затверджено рішенням 

шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради від 23 грудня 2019 року. На 

виконання цього заходу погоджується структура та загальна чисельність 

комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ та 

затверджується Програма підтримки статутної діяльності комунального 

підприємства. Далі буде відбуватися конкурсний відбір кандидатури на посаду 

директора КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ради“. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який сказав, що питання стосовно затвердження зазначеної 

Програми та погодження структури КП „Агенція розвитку Пирятинської 

міської ОТГ“ розглядалося на засіданні комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва. Начальник 

управління економіки виконкому міської ради Солдатова І.В. зазначила, що 

прийняття цих рішень сприятиме розвитку підприємництва, малого і 

середнього бізнесу у Пирятинській ОТГ шляхом залучення позабюджетних 

коштів з міжнародних фондів. Для виконання цього завдання потрібен 

фахівець, який би вів пошук проєктів і програм, які фінансуються такими 

фондами, міг підготувати пакет документів, оформити заявку. Комісія 

врахувала вагомі аргументи Солдатової І.В. та рекомендувала винести ці 

питання на затвердження сесії міської ради. Далі буде відбуватися конкурсний 

відбір кандидатури на посаду директора КП „Агенція розвитку Пирятинської 

міської ради“. Від того, наскільки швидко буде проведено конкурс та знайдено 

керівника комунального підприємства, залежатиме обсяг фінансування 

Програми. Комісія вважає доцільним нести певні витрати, для того щоб 

залучати позабюджетні кошти, розвивати бізнес в громаді і, відповідно, 

збільшувати надходження до місцевого бюджету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

„утрималися“ –  2 (Михайлюк О.В., Щур Т.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити структуру та загальну чисельність комунального підприємства 

„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“. (Рішення № 55 додається). 

 

57. 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“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 56 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянам 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд: 

1) Бабич І.П. на земельну ділянку площею 0,0705 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Даниленку О.І. на земельну ділянку площею 0,0947 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Данильченко О.А. на земельну ділянку площею 0,0553 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Бибик І.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,0980 га, а саме: 

0,0458 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,0522 га для ведення особистого селянського господарства; 

5) Середі Я.С. на земельну ділянку площею 0,0651 га, розташовану за 

адресою: ***; 

6) Калугіній Н.Ф. на земельну ділянку площею 0,0969 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Назаренко Л.О. на земельну ділянку площею 0,0765 га, розташовану 

за адресою: ***; 

8) Сергієнко Я.О. на земельну ділянку площею 0,0771 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є. тимчасово залишили залу засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам та 

передати земельні ділянки безоплатно у приватну власність. (Рішення № 57 

додається). 

 

 



59. 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) Борщу О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0238 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Божку Ю.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Батрак Т.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Щербині В.В., Щербині Н.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0600 га, розташовану за адресою: ***; 

5) Диндарю М.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Сковороді Н.Ф. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Животку В.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 58 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження ТОВ 

„Агротехніка“ проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

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

Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є. не брали участі у голосуванні. 



 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „Агротехніка“ 

(Крагель В.В.) проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,0249 га (кадастровий номер 5323810100:50:023:0586), розташованої за 

адресою: вул.Сумська, 6, м.Пирятин Полтавської області, цільове призначення 

якої змінюється із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

у землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості. (Рішення № 59 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), розташованої за адресою: вул.Веселкова, 76, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Баришівська 

зернова компанія“ (Безсмертний В.П.) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 2,5121 га, розташованої за адресою: вул.Веселкова, 76, 

м.Пирятин Полтавської області, для іншого сільськогосподарського 

призначення. (Рішення № 60 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), розташованої за межами населених пунктів в адміністративних 

межах Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 депутат, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 



Депутати Дубров М.Я., Куча О.Є. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Баришівська 

зернова компанія“ (Безсмертний В.П.) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2441 га, розташованої за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради, для будівництва під’їзної 

дороги до елеватора. (Рішення № 61 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

шістдесят першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від         

29 жовтня 2019 року № 414 „Про надання дозволу гр.Румянцевій Л.Г. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

за адресою: ***“. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Дубров М.Я. не брав участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019 року № 414 „Про надання  

дозволу гр.Румянцевій Л.Г. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки за адресою: ***“, виклавши його в наступній 

редакції: 

„1) Надати дозвіл громадянці Румянцевій Людмилі Григорівні, яка 

зареєстрована за адресою: ***, на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0636 га (кадастровий 

номер ***, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд), розташованої за адресою: ***, на 

дві земельні ділянки площами 0,0243 га та 0,0393 га - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.“ 

(Рішення № 62 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Любарець О.І. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Дубров М.Я. не брав участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Любарець О.І. проєкт землеустрою щодо відведення 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. (Рішення № 63 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Андрейщук Р.А. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

Депутат Дубров М.Я. повернувся до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Андрейщук Р.А. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 1,9256 га, розташованої за межами населених 

пунктів на території Пирятинської міської ради, для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 64 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Докторенку А.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Докторенку А.М. на розробку проєкту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0829 га, 

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

господарства. (Рішення № 65 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Кійку О.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кійку О.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1096 га, розташованої за 

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

66 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Лупейку М.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Лупейку М.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га, розташованої за 

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

67 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Созіновій Т.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 



„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Созіновій Т.А. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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

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

68 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Сірапутській С.Ф. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, заступник голови комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував зняти з розгляду дане питання, оскільки комісія рекомендувала 

обстежити земельну ділянку та проінформувати про результати обстеження до 

початку сесії. 

Шаповал Д.Г., депутат міської ради, член комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що 16 січня, після проведення засідання комісії, він, разом з 

начальником відділу із земельних та екологічних питань Стадником Є.В. та 

старостою Калиновомостівського старостату Бабаком Р.М., виїжджали на місце 

розташування земельної ділянки. В результаті межі сусідніх ділянок були 

узгоджені, на даний час спірних питань немає.  

Стадник Є.В., доповідач, який проінформував про зменшення розміру 

земельної ділянки з 0,2500 га, як було вказано в заяві, до 0,1700 га, як виявлено 

фактично. Сказав також, що це його провина в тому, що заступник голови 

комісії Жайворонок О.Л. не був вчасно повідомлений про результати 

обстеження земельної ділянки. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка підтвердила, що комісія 

уповноважила депутата Шаповала Д.Г. спільно з начальником відділу із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради Стадником Є.В. та 

старостою с.Калинів Міст Бабаком Р.М. обстежити дану земельну ділянку, 

уточнити її місце розташування та фактичні розміри. За умови проведення 

додаткового обстеження та відсутності зауважень з боку уповноважених осіб 

винести питання на розгляд сесії, попередньо проінформувавши заступника 

голови комісії Жайворонка О.Л. Засідання комісії відбулося 16 січня, того ж 

дня було проведено обстеження земельної ділянки. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зробив зауваження тим, кого 

уповноважила комісія, своєчасно інформувати керівництво комісії про 

проведену роботу, бо питання по суті перейшло в площину стосунків один з 



одним. Наголосив, що не слід підводити один одного і тим самим ставити під 

сумнів доцільність голосування на сесії, бо за цим стоять люди, які подали 

звернення до міської ради і чекають рішення. 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення з данного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  3 (Жайворонок О.Л., Крицький М.В., 

Хоменко О.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Сірапутській С.Ф. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1700 га, 

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

господарства. (Рішення № 69 додається). 

 

71. СЛУХАЛИ:  

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Божку Ю.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Якименко А.В. залишив пленарне засідання сесії та не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Божку Ю.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3191 га, розташованої за 

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

70 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Маньку С.Л. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 



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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Маньку С.Л. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0021 га, розташованої за адресою: ***. (Рішення 

№ 71 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження           

гр.Коверді Ю.О. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

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

земельної ділянки площею 0,0024 га, розташованої за адресою: ***. (Рішення 

№ 72 додається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження          

гр.Плевако В.М. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

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

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

площею 0,0042 га, розташованої за адресою: ***. (Рішення № 73 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про  надання дозволу гр.Сай Л.І. 



на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Сай Л.І. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 74 

додається). 

 

76. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Волошиною Т.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  22 депутати, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Волошиною Т.І. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0099 га, розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 75 додається). 

 

77. СЛУХАЛИ в „Різному“:  

Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував директору КП  

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради Дядьковій І.М. прокоментувати ситуацію, яка склалася на даний 

час в медичній галузі.  

Дядькову І.М., директора КП  „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, яка повідомила, що з часу 

створення комунального підприємства такого критичного стану, який маємо на 

початок 2020 року, не було. Причиною є те, що з 01 січня підвищився рівень 

мінімальної заробітної плати на 550 грн, а виплати із державного бюджету за 

декларації, підписані із сімейним лікарем, залишилися на тому ж рівні –         

370 грн. Також значний відтік коштів з комунального підприємства зумовив 

перехід в кінці 2019 року двох лікарів сімейної медицини на приватну 

практику. Про це керівництво Центру проінформувало учасників круглого 



столу, проведеного в грудні 2019 року за ініціативи міської ради, і тоді ж 

наголошувало, що для збереження ФАПів необхідна фінансова підтримка 

місцевих органів влади. Зазначила, що медичною реформою у структурі 

первинної медицини не передбачено такий підрозділ, як фельдшерсько-

акушерський пункт; найнижча ланка – амбулаторія, тобто заклад, у якому є 

лікар. Тому державні кошти на утримання ФАПів не виділяються, вони 

утримуються з бюджету комунального підприємства за рахунок коштів, 

перерахованих НСЗУ за укладені декларації. Зважаючи на те, що кількість 

лікарів сімейної медицини обмежена, а кількість структурних підрозділів 

чимала, із засновником комунального підприємства та сільськими головами 

була проведена робоча нарада щодо виділення коштів вільного залишку на 

виплату заробітної плати працівникам сільських ФАПів. Оскільки розподіл 

коштів вільного залишку, як правило, відбувається в березні, а від НСЗУ ще не 

надійшли кошти за декларації, було проведено загальні збори, донесено цю 

інформацію і, як один із варіантів виходу із ситуації, працівникам усіх ФАПів 

району було запропоновано взяти відпустку за власний рахунок тривалістю сім 

днів. Це захід одноразовий, добровільний, прийнятий колегіально. На даний час 

така практика існує і в інших районах Полтавської області. Висловила надію, 

що в березні ситуація покращиться. 

Також загострила увагу присутніх на тому, що, оскільки Міністерство 

охорони здоров’я України активно пропагує розвиток приватної медицини на 

первинному рівні, ще двоє сімейних лікарів КП „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ оголосили про перехід на приватну 

практику. Найбільша проблема по всій Україні – це нестача сімейних лікарів. 

Комунальне підприємство подало оголошення, запросило на роботу сімейних 

лікарів, але серед тих, хто відгукнувся, не було бажаючих працювати в 

м.Пирятин. 

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

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

захисту, який сказав, що наприкінці минулого року, за ініціативою міської ради, 

було проведене спільне засідання керівництва та профільних комісій міської і 

районної ради, керівників медичної галузі щодо напрацювання подальших 

кроків у напрямку розробки Стратегії розвитку медицини. В результаті було 

вирішено на початку 2020 року провести ще одне засідання за участю депутатів 

Полтавської обласної ради, обраних від Пирятинського району, для 

спрямування коштів Фонду розвитку територій області на медичну галузь. 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який запропонував визначитися, чи 

потрібні громаді молодші спеціалісти у сільській місцевості. Якщо потрібні, 

слід виділити з бюджету міської ОТГ кошти на виплату їм заробітної плати. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який підтримав пропозицію депутата Кучі О.Є. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що для прийняття такого 

рішення необхідно мати повну інформацію про те, як фінансується комунальне 

підприємство, які кроки здійснює Пирятинська районна рада, як засновник і 



власник підприємства, для вирішення його проблем та розвитку. Також 

необхідно прискіпливо проаналізувати можливості бюджету міської ОТГ, 

визначити, які потреби можна профінансувати за рахунок коштів вільного 

залишку. Крім того, не слід забувати, що до кінця 2020 року до Пирятинської 

ОТГ приєднаються сільські ради Заудайщини та Сасинівська сільська рада. 

Запропонував вивчити це питання робочій групі на чолі із заступником 

міського голови Шикеринцем І.С., делегувати до робочої групи голів постійних 

комісій Йощенка В.М. та Горбачова О.В.  

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який сказав, що місяць тому на вищезгаданій зустрічі 

керівництва та депутатів міської і районної рад з директорами закладів охорони 

здоров’я ніхто не інформував, що міській раді доведеться фінансувати 

заробітну плату працівників ФАПів. Пройшов місяць – і маємо ось такі 

виклики! Міську раду ставлять перед фактом, що коштів на заробітну плату не 

вистачає, і пропонують утримувати працівників ФАПів з бюджету міської ОТГ. 

І це тільки початок, бо на даний час мова йде тільки про Олександрівський та 

Калиновомостівський ФАПи, а коли приєднаються інші сільські ради, 

навантаження на бюджет міської ОТГ стане ще більшим. Із року в рік 

Пирятинська міська рада фінансує і надалі буде фінансувати такі напрямки, як 

придбання туберкуліну, відшкодування вартості знеболювальних препаратів, 

оплату енергоносіїв, але якщо фінансове навантаження збільшиться, бюджет 

міської ОТГ його не витягне. Запропонував якнайшвидше провести засідання 

робочої групи для напрацювання власних пропозицій. 

Рябоконя О.П., міського голову, який зосередив увагу на наступному: 

якщо міська рада бере на себе утримання ФАПів і, відповідно, забезпечення 

надання послуг первинної медицини на селі, за що сімейний лікар буде 

отримувати в повному обсязі кошти від НСЗУ в розмірі 370 грн на кожного 

жителя? Тоді питання треба ставити таким чином: частину коштів на заробітну 

плату працівника ФАПу фінансує міська рада, а ще частину вносить сімейний 

лікар із коштів, які він отримує з державного бюджету. Це також має стати 

предметом обговорення на засіданні робочої групи. 

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

виконкому міської ради, який запропонував включити до складу робочої групи 

депутата міської ради Пишненко М.Ф., фахівців виконавчого комітету міської 

ради Кеду С.Ю., Цюру І.О., Соловйова Р.Ю. Директору КП „Пирятинський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Дядьковій І.М. надати міській 

раді інформацію щодо надходжень від НСЗУ, районної та сільських рад, витрат 

на утримання підприємства в цілому та кожного ФАПу окремо. 

 

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

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


