
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання сімдесят пʼятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

24 вересня 2020 року № 84 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 22 депутата 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

  

 На сесію запрошені та присутні: депутати Полтавської обласної ради 

Бабак В.А., Сімонов А.В., голова Пирятинської районної державної 

адміністрації Зайцев А.П., голова Пирятинської районної ради Пазюк С.Г., 

заступник голови Пирятинської районної ради Гусак О.М., 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, причетні до розгляду 

питань порядку денного, представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

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

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Шаповал Д.Г., Якименко А.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



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

трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Крицький М.В., Куча О.Є. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий повідомив, що на розгляд сімдесят п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання виноситься 64 питання. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 10, 14, 15, 17, 22 та 24 вересня 2020 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує              

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

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Готель  „Пирятин“ за І півріччя 2020 року  

2. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ за І півріччя 2020 року  

3. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за І півріччя 2020 року  

4. Про фінансово-господарську діяльність Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд за І півріччя 2020 року  

5. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ за І півріччя 2020 року  

6. Про призначення директора комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“ 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка 

Пирятинського районного військового комісаріату на 2020 рік“  

8. Про внесення змін та доповнень до Програми „Територіальна оборона 

на 2020 рік“  

9. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2020 рік  

10. Про внесення змін та доповнень до Програми придбання обладнання 

для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  

11. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік 



12. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2020 років  

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

безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  

14. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 

2020 році 

15. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік  

16. Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2020 рік  

17. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки  

18. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

19. Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519  

20. Про затвердження Положення про службу у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради  

21. Про схвалення для участі в обласному конкурсі проєктів розвитку 

територіальних громад Полтавської області у 2020 році проєкту „Реконструкція 

з впровадженням заходів по енергозбереженню в ДНЗ №3 „Берізка“ м.Пирятин, 

Полтавської області‟  

22. Про передачу витрат з реконструкції світлофорного об’єкту на 

перехресті вулиць Європейська-Абаканська м.Пирятин  

23. Про надання дозволу на списання основних засобів  

24. Про безоплатну передачу енергооб’єктів будинків № 11 та № 15 по                              

вул. Мікромістечко в м.Пирятин у власність АТ „Полтаваобленерго“  

25. Про надання фінансової підтримки роботодавцям шляхом сприяння 

відновлення робочих місць  

26. Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

в особі Пирятинської міської ради, майна, що знаходиться у спільній власності 

територіальних громад Пирятинського району  

27. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

28. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період  

29. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель м.Пирятин, Полтавської області 

30. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  



31. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

32. Про внесення змін до рішення сімдесят третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 № 355 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)“ 

33. Про затвердження гр.Науменко Т.Ф. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

34. Про затвердження гр.Лук’янцю О.Д. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

35. Про надання дозволу гр.Лук’яненко О.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

36. Про надання дозволу гр.Носарю А.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

37. Про надання дозволу гр.Росюк Н.Й. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

38. Про надання дозволу гр.Росюку М.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

39. Про надання дозволу гр.Чичкань Л.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

40. Про надання дозволу гр.Корчемній Н.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

41. Про надання дозволу гр.Хомутовій Н.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

42. Про надання дозволу гр.Смирному І.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

43. Про надання дозволу гр.Смирній О.П. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

44. Про надання дозволу гр.Мартиненку П.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

45. Про надання дозволу гр.Поролу С.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  



46. Про внесення змін до рішення сорок п’ятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 № 369 „Про надання дозволу 

гр.Мужчілю О.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства“  

47. Про затвердження гр.Бельдію Д.Л. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

48. Про затвердження гр.Оверченку І.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

49. Про надання дозволу гр.Погорілій Ж.А. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

50. Про надання дозволу гр.Бражник О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

51. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загального 

користування, розташованої за адресою: вул.Європейська, 150А, м.Пирятин  

52. Про затвердження гр.Клепач В.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у приватну власність  

53. Про затвердження гр.Вовку Є.В. та гр.Кулаку А.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду  

54. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Маслаком А.В.  

55. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Сокур А.Д.  

56. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Ткаченко В.М.  

57. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування, 

розташованої за адресою: вул.Цибаня, 100, м.Пирятин  

58. Про розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 100, 

м.Пирятин 

59. Про затвердження проє кту землеустрою земельної ділянки 

комунальної власності, розташованої за адресою: вул.Абаканська, 69А, 

м.Пирятин Полтавської області  

60. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (аукціон) 

(вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин)  

61. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Зубенком А.А.  

62. Про надання дозволу гр.Шаповалу Д.Г. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

63. Про розроблення технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Київська, 147А, в м.Пирятин  



64. Про надання дозволу ФОП Крицькому М.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, 

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

області 

65. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сімдесят пʼятої сесії, який налічує 64 питання та „Різне“, в цілому. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сімдесят п’ятої сесії 

міської ради, який налічує 64 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 10 хв. 

для виступів в обговоренні – до   3 хв. 

питання-відповіді  –   в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу пленарного засідання сесії провести упродовж 2 годин 

30 хвилин без перерви. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого 

скликання міський голова Рябоконь О.П. проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради в міжсесійний період з              

19 серпня 2020 року по 24 вересня 2020 року. (Інформація додається). 

 



Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Фисун В.Ю., директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“, 

яка проінформувала про фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ за І півріччя 2020 року. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Мірошніченко А.О. була відсутня у залі засідань та не брала 

участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“ 

(Фисун В.Ю.) про виконання фінансового плану та господарську діяльність за          

І півріччя 2020 року взяти до відома (додається). (Рішення № 403 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Курочку О.С., начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про фінансово-господарську 

діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за    

І півріччя 2020 року. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ (Курочка О.С.) про виконання фінансового плану та 

господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за І півріччя 2020 року взяти до відома (додається). (Рішення № 404 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Шокала В.Г., директора комунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства „Каштан“ за І півріччя 2020 року. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію директора КП „Каштан“ (Шокало В. Г.) про виконання 

фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за І півріччя 2020 року взяти до відома (додається). (Рішення № 405 

додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Манька С.Л., начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд, який проінформував про фінансово-господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за І півріччя 2020 року. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Манька С.Л. про виконання фінансового плану та господарську 

діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за І півріччя     

2020 року взяти до відома (додається). (Рішення № 406 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Соколовську Л.С., директора комунального підприємства роздрібної 

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

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за І півріччя         

2020 року. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію директора комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ (Соколовська Л.С.) про виконання фінансового плану та 

господарську діяльність за І півріччя 2020 року взяти до відома (додається). 

(Рішення № 407 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про призначення директора комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“.  

 

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

  „проти“ –  1 особа; 

 „утрималися“ –  9 осіб. 



Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., військового комісара Пирятинського районного 

військового комісаріату, який проінформував про внесення змін та доповнень 

до Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2020 рік“. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 09 квітня 2020 року № 188 

„Про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату  на 2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції. 

(Рішення № 408 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., військового комісара Пирятинського районного 

військового комісаріату, який проінформував про внесення змін та доповнень 

до Програми „Територіальна оборона на 2020 рік“. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 09 квітня 2020 року № 189 

„Про затвердження Програми „Територіальна оборона на 2020 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 409 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на        

2020 рік.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року     

№ 505 ,,Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 410 

додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 91 „Про 

затвердження Програми придбання обладнання для облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2020 рік“, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 411 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Шокала В.Г., директора комунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 512 „Про 

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“, виклавши Програму у новій 

редакції. (Рішення № 412 додається). 

 



12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував 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“ –  20 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення п’ятдесят другої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 17 квітня 

2019 року № 174 „Про затвердження Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на період 2019-2020 років“, виклавши Програму в новій 

редакції. (Рішення № 413 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін до Програми розвитку 

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року             

№ 514 „Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки 

в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції, що додається. (Рішення № 414 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“, яка проінформувала про внесення 

змін до Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії  Пирятинської 

міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09 квітня      

2020 року № 185 „Про затвердження Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинською ОТГ у 2020 році“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення 

№ 415 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах 

масової інформації на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 503 ,,Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в 

засобах масової інформації на 2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції. 

(Рішення № 416 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської міської 

ради на 2020 рік. 

 

На засідання прибув та зареєструвався депутат Жайворонок О.Л. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року              

№ 501 „Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на          

2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 417 додається). 

 

 

 



17. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки  

 

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

  „проти“ –  1 (Хоменко О.В.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення сорок другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 248 „Про 

затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки“, виклавши Програму в новій редакції. 

2. Внести зміни до пункту 4 рішення шістдесят восьмої сесії (друге 

пленарне засідання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 09 квітня 

2020 року № 190 „Про внесення змін до Комплексної програми розвитку 

малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2020 роки“, виклавши Порядок отримання 

роботодавцями компенсації на відшкодування вартості місячного стажування 

працівників в новій редакції. (Рішення № 418 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

Секретар міської ради Чайка Т.Г. тимчасово залишила залу засідань. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Секретар міської ради Чайка Т.Г. не брала участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення 

№ 419 додається). 

 

 

 



19. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  3 (Жайворонок О.Л., Щур Т.Г., 

  Якименко А.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519 „Про 

затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів апарату 

Пирятинської міської ради на 2020 рік“ (із змінами):  

1) створити службу у справах дітей виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради (2 штатних одиниці):  

начальник - 1 штатна одиниця, 

головний спеціаліст - 1 штатна одиниця; 

2) створити відділ соціального захисту виконкому міської ради                     

(3 штатних одиниці): 

начальник - 1 штатна одиниця,  

головний спеціаліст - 2 штатні одиниці; 

3) вивести зі структури та загальної чисельності виконавчих органів 

апарату Пирятинської міської ради:  

1 штатну одиницю головного спеціаліста з соціальних питань; 

1 штатну одиницю головного спеціаліста з питань захисту прав дітей. 

2.  Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

апарату Пирятинської міської ради на 2020 рік в кількості 77,0 штатних 

одиниць, в тому числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості 

65,0 штатних одиниць (додається). (Рішення № 420 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Грицай І.І., головного спеціаліста з питань захисту прав дітей виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про службу у 

справах дітей виконавчого комітету міської ради. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Жайворонок О.Л.).  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, що додається. (Рішення № 421 додається). 

 



21. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про схвалення для участі в 

обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської 

області у 2020 році проєкту „Реконструкція з впровадженням заходів по 

енергозбереженню в ДНЗ №3 „Берізка“ м.Пирятин, Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Войпанюк В.К.,  

Клепач В.М., Куча О.Є., Хоменко О.В.  

В ході обговорення депутат міської ради, голова постійної комісії з 

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

підприємництва Йощенко В.М. запропонував у назві рішення та у пункті 1 

замінити слово „проєкт“ словами „проєктна заявка“. 

У підсумку міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

рішення з даного питання з урахуванням змін. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити для участі в обласному конкурсі проєктів розвитку 

територіальних громад Полтавської області у 2020 році проєктну заявку 

„Реконструкція з впровадженням заходів по енергозбереженню в ДНЗ № 3 

„Берізка“ м. Пирятин, Полтавської області“. (Рішення № 422 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу витрат з 

реконструкції світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Європейська-

Абаканська м.Пирятин. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати комунальному підприємству „Каштан“ (Шокало В.Г.) витрати з 

реконструкції світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Європейська-

Абаканська в м.Пирятин загальною вартістю 565307,94 грн (п’ятсот шістдесят 

п’ять тисяч триста сім гривень 94 коп.). (Рішення № 423 додається). 

 

 

 



23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на списання 

основних засобів. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансового обліку Пирятинського центру дитячої та юнацької 

творчості основних засобів (котел „Маяк АОТ-50“, інвентарний № 10600007, в 

експлуатації з 2006 року, первинна вартість – 2248 грн 00 коп., знос – 2248 грн    

00 коп., залишкова вартість – 0 грн), які не придатні для подальшої 

експлуатації.  (Рішення № 424 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

безоплатну передачу енергооб’єктів будинків № 11 та № 15 по 

вул.Мікромістечко в м.Пирятин у власність АТ „Полтаваобленерго“. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно у власність АТ „Полтаваобленерго“ енергооб’єкти: 

кабельні лінії напруги до 0,4 кВт, які живлять житлові будинки № 11 та № 15 

по вул.Мікромістечко в м.Пирятин. (Рішення № 425 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про надання фінансової підтримки роботодавцям шляхом сприяння 

відновленню робочих місць. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Горбачов  О.В., Жайворонок О.Л.). 

  

 Депутат Мірошніченко А.О. не брала участі у голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік роботодавців для отримання фінансової підтримки в 

рамках реалізації Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки (додаток 1). (Рішення № 426 додається). 

 

Депутат Клименко Ю.В. прибув на пленарне засідання та 

зареєструвався. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О. начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання попередньої згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, майна, що 

знаходиться у спільній власності територіальних громад Пирятинського 

району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який повідомив, що на засіданні профільної комісії, 

яке проводилося перед початком сесії, рекомендовано надати згоду на 

прийняття майна та комунальних підприємств, що знаходяться у спільній 

власності територіальних громад Пирятинського району. 

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

який сказав, що Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року 

№ 1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“ 

чітко регламентує порядок передачі, тому форма пропозиції Пирятинської 

районної ради повинна була містити найменування підприємства, код, копію 

статуту, засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух грошових коштів і звіту про дебіторську та 

кредиторську заборгованість за останній календарний рік та на останню звітну 

дату. Оскільки вище перелічених документів Пирятинською районною радою 

не надано, немає юридичних підстав для прийняття у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, комунальних підприємств, що знаходяться у спільній власності 

територіальних громад Пирятинського району. 

Безушко Л.С., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, яка повідомила, що рішенням сімдесят четвертої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради від 11 вересня 2020 року № 402 було створено 

робочу групу з напрацювання пропозицій щодо прийняття в комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади майна 

спільної власності територіальних громад Пирятинського району. Ознайомила 

присутніх з протоколами №№ 1, 2, 3, 4 засідання робочої групи (до рішення 

додаються). 



В обговоренні взяли участь депутати міської ради Войпанюк В.К.,  

Дубров М.Я., Жайворонок О.Л., Йощенко В.М., Клепач В.М., Куча О.Є., 

депутат Полтавської обласної ради Бабак В.А., голова Пирятинської районної 

ради Пазюк С.Г. У виступах наполегливо лунала вимога врахувати 

рекомендації постійної комісії міської ради щодо надання згоди на прийняття у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальних підприємств, що знаходяться у спільній власності територіальних 

громад Пирятинського району. 

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

виконкому міської ради, який сказав, що робоча група, створена для  

напрацювання пропозицій щодо прийняття в комунальну власність 

Пирятинської ОТГ майна спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району, своє завдання виконала. За результатами її роботи, на 

підставі рішення Пирятинської районної ради розроблено проєкт рішення, який 

розглянуто на засіданні профільної комісії. Відповідно до Регламенту роботи 

Пирятинської міської ради сьомого скликання, доповнення, зміни та поправки 

до проєкту рішення, запропоновані постійною комісією, ставляться на 

голосування на пленарному засіданні ради, після чого приймається рішення в 

цілому. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував доопрацювати проєкт 

рішення, врахувавши рекомендації постійної комісії, але тільки в частині 

закладу вторинної медицини. Комунальне підприємство „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ має борги, і вирішити це питання має 

засновник – Пирятинська районна рада. Запропонував утворити узгоджувальну 

робочу групу, яка напрацює шляхи щодо підпорядкування закладу вторинної 

ланки медицини Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді.  

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив перерву для 

доопрацювання проєкту рішення. 

  

 Після перерви член лічильної комісії Куча О.Є. оголосив, що у залі 

присутні 18 депутатів. Депутати Драло І.Г., Клименко Ю.В., Михайлюк О.В., 

Мірошніченко А.О. відсутні.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував доповнити назву проєкту рішення 

„Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, майна, що знаходиться у спільній власності 

територіальних громад Пирятинського району, та закладу вторинної ланки 

медицини“, а саме: після слова „медицини“ доповнити словами „комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської 

районної ради“. 



 Головуючий поставив на голосування питання щодо прийняття проєкту 

рішення за основу. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ПРИЙНЯТО ЗА ОСНОВУ. 

 

Депутат Солонський О.М. залишив пленарне засідання сесії. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Хоменка О.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів; 

  „проти“ –  1 (Рябоконь О.П.); 

 „утрималися“ –  1 (Гудзь В.І.). 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття 

рішення в цілому. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати попередню згоду на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району нерухоме майно згідно з переліком, що додається.  

2. Утворити узгоджувальну робочу групу для опрацювання 

взаємоприйнятних рішень та визначення умов прийому-передачі майна спільної 

власності територіальних громад Пирятинського району та закладу вторинної 

ланки медицини у складі, що додається. 

3. Доручити узгоджувальній робочій групі: 



1) провести попередній огляд майна з метою уточнення переліку 

нерухомого майна, на яке надається попередня згода на безоплатне прийняття в 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

2) напрацювати пропозиції щодо передачі закладу вторинної ланки 

медицини Пирятинській ОТГ. (Рішення № 427 додається). 

 

27. 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 428 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 429 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин, Полтавської 

області. Зазначив, що всі зауваження, які висловлювали депутати при розгляді 

цього питання на другому пленарному засіданні сімдесятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 03 липня 2020 року, враховано і усунуто. 



Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин та 

відповідний проєкт рішення було направлено до Державної регуляторної 

служби, яка надала відповідь стосовно відсутності ознак регуляторного акту 

даного рішення. Крім того, було підготовлено технічне завдання на виконання 

послуг з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель м.Пирятин за підписом заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Варави М.В. та разом з супровідним листом 

направлено розробнику, який долучив цей документ до попередніх. Про це 

було проінформовано постійну комісію з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи, яка одноголосно рекомендувала 

винести дане питання на затвердження сесії.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Войпанюк  В.К. 

У підсумку міський голова запропонував прийняти рішення з данного 

питання. 

 

Депутат Йощенко В.М. тимчасово залишив залу засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  9 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  7 депутатів. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

будинку, господарських будівель і споруд громадянам: 

1) Романченко В.М. на земельну ділянку площею 0,0584 га, розташовану 

за адресою: ***; 

2) Гавриленку А.М. на земельну ділянку площею 0,0570 га, розташовану 

за адресою: ***; 

3)  Полтавець Р.І. на земельну ділянку площею 0,0064 га, розташовану за 

адресою: ***; 

4) Должанській К.В. на земельну ділянку площею 0,2046 га, розташовану 

за адресою: ***; 

5) Іванець О.В. на земельну ділянку площею 0,0096 га, розташовану за 

адресою: ***; 



6) Шираю В.М. на земельну ділянку площею 0,0430 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Лисак М.С. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,1686 га, а саме:  

0,0960 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд;  

0,0726 га для ведення особистого селянського господарства; 

8) Холостовій А.В. на земельну ділянку площею 0,0567 га, розташовану 

за адресою: ***; 

9) Шалун О.І. на земельну ділянку площею 0,0599 га, розташовану за 

адресою: ***; 

10) Данильченко Т.М. на земельну ділянку площею 0,0419 га, 

розташовану за адресою: ***; 

11) Бойку А.М. на земельну ділянку площею 0,0623 га, розташовану за 

адресою: ***; 

12) Потюку С.В. на земельну ділянку площею 0,0602 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним 

громадянам. (Рішення № 430 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

громадянам: 

1) Волику О.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***;  

2) Миленку О.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0552 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Ільченку В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Гринюк А.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0585 га, 

розташовану за адресою: ***; 



5) Шаповалу О.П., Шаповал Л.П. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0560 га, розташовану за адресою: ***; 

6) Ціпаку Є.Ю., Ціпаку А.Ю. на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0483 га, розташовану за адресою: ***. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) зазначеним громадянам. (Рішення № 431 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сімдесят третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від            

19 серпня 2020 № 355 „Про затвердження громадянам технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)“. 

 

Депутат Йощенко В.М. повернувся до зали засідань. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 3 рішення сімдесят третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 № 355 „Про затвердження 

громадянам технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)“, виклавши його 

в наступній редакції:  

„3. Передати гр.Павлік А.П. 55/100 частки вищезазначеної земельної 

ділянки безоплатно у спільну часткову власність.“. (Рішення № 432 додається). 

 

 

 



33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Науменко Т.Ф. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Науменко Т.Ф. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,5200 га (кадастровий номер ***), розташованої 

***, для ведення особистого селянського господарства та передати дану 

земельну ділянку безоплатно в приватну власність. (Рішення № 433 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Лук’янцю О.Д. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Лук’янцю О.Д. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2700 га розташованої за адресою: ***, для ведення 

особистого селянського господарства та передати дану земельну ділянку 

безоплатно в приватну власність. (Рішення № 434 додається). 

 

Депутат Куча О.Є. залишив пленарне засідання. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Лук’яненко О.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Результат поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянці Лук’яненко О.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею                  

0,3800 га, розташованої за адресою: ***, для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 435 додається). 

 

Депутат Клименко Ю.В. повернувся до зали засідань. 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Носарю А.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Носарю А.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, розташованої 

***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 436 

додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Росюк Н.Й. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Результат поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Росюк Н.Й. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000 га, розташованої за 

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

437 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Росюку М.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Росюку М.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, розташованої за 

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

438 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Чичкань Л.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Чичкань Л.В. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0130 га, 



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

господарства. (Рішення № 439 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Корчемній Н.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Корчемній Н.І.  на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га, 

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

господарства. (Рішення № 440 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Хомутовій Н.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Хомутовій Н.І. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3824 га, 

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

господарства. (Рішення № 441 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Смирному І.А. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Смирному І.А.  на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4000 га, 

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

господарства. (Рішення № 442 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Смирній О.П. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Смирній О.П. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4500 га, 

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

господарства. (Рішення № 443 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Мартиненку П.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Мартиненку П.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0048 га, 

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

господарства. (Рішення № 444 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Поролу С.Г. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який проінформував, що члени 

земельної комісії неодноразово проводили виїзні засідання на земельній 

ділянці, яка зазначена в проєкті рішення, зустрічалися із заявником та його 

сусідами, переглядали наявні документи у кожного з них. Висновок земельної 

комісії – задовольнити заяву громадянина Порола С.Г. 

В обговоренні взяли участь депутати Дубров М.Я., Крицький М.В., 

громадянка Снечило Г.М. 

У підсумку міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

рішення з даного питання. 

 

Під час обговорення депутат Скочко О.М. залишив пленарне засідання 

сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  11 депутатів; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  5 депутатів, міський голова. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сорок п’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 грудня 

2018 № 369 „Про надання дозволу гр.Мужчілю О.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства“. 

 

 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

ради сьомого скликання від 04 грудня 2018 року № 369 „Про надання дозволу 

гр.Мужчілю О.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства“, змінивши площу земельної ділянки з 0,1053 га на 0,1143 га. 

(Рішення № 445 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Бельдію Д.Л. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Бельдію Д.Л. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0024 га, розташованої за адресою: ***, та передати 

дану земельну ділянку безоплатно в приватну власність. (Рішення № 446 

додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Оверченку І.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

індивідуального гаража. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Результат поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Оверченку І.В. технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) площею 0,0030 га, розташованої за адресою: ***, та передати дану 

земельну ділянку безоплатно в приватну власність. (Рішення № 447 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Погорілій Ж.А. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа (Якименко А.В.). 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Погорілій Ж.А. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га, 

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

(Рішення № 448 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Бражник О.М. на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Бражник О.М.  на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га, 



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

(Рішення № 449 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності загального користування, розташованої за адресою: 

вул.Європейська, 150А, м.Пирятин. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування площею 

0,0030 га, розташовану за адресою: вул.Європейська, 150А, м.Пирятин 

Полтавської області. (Рішення № 450 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Клепач В.О. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної 

ділянки у приватну власність. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Клепач В.М., депутат міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

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

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Клепач В.О. технічну документацію із землеустрою щодо 

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



площею 3,4933 га (кадастровий номер ***), розташованої ***, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. (Рішення № 451 додається). 

 

Депутат Якименко А.В. тимчасово залишив залу засідань. 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Вовку Є.В. 

та гр.Кулаку А.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки в оренду. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Вовку Є.В. та гр.Кулаку А.В. технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0306 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 452 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Маслаком А.В.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

0,0417 га, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 139Є, м.Пирятин Полтавської 

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

років. (Рішення № 453 додається). 

 

 

 



55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Сокур А.Д.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Сокур А.Д. договір оренди земельної ділянки площею  

0,0450 га, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 2, м.Пирятин Полтавської 

області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, строком на 5 років. (Рішення № 454 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Ткаченко В.М.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

0,0221 га, розташованої за адресою: вул.Ярмаркова, 32, м.Пирятин Полтавської 

області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на          

5 років. (Рішення № 455 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

загального користування, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 100, 

м.Пирятин. 

 

 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічну документацію щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності загального користування площею 2,400 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:001:0242), розташованої за адресою: 

вул.Цибаня, 100, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 456 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, 

розташованої за адресою: вул.Цибаня, 100, м.Пирятин. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки комунальної власності площею 2,4000 га (кадастровий номер 

5323810100:50:001:0242), розташованої за адресою: вул.Цибаня, 100, 

м.Пирятин Полтавської області, змінивши цільове призначення земельної 

ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства на землі 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд. (Рішення № 457 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження проєкту 

землеустрою земельної ділянки комунальної власності, розташованої за 

адресою: вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проєкт землеустрою земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,0400 га (кадастровий номер 5323810100:50:018:0048), розташованої 

за адресою: вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин Полтавської області, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 458 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про проведення земельних торгів 

у формі аукціону (аукціон) (вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин).  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Виставити на земельні торги у формі аукціону (аукціон) лот № 1– 

право оренди у розмірі річної орендної плати на земельну ділянку комунальної 

власності несільськогосподарського призначення площею 0,0400 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:018:0048, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі), розташовану за адресою: вул.Абаканська, 

69А, м. Пирятин Полтавської області. 

2. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати, крок торгів та інші 

умови користування земельною ділянкою, а саме: 

2.1. стартовий розмір річної орендної плати становить: 12 318 грн.          

96 коп. без ПДВ, (6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки); 

2.2. крок торгів: 61 грн. 59 коп. (0,5% від стартового розміру річної 

орендної плати); 

2.3. нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 205 316 грн. 

00 коп. без ПДВ. 

3. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 30 % стартового 

розміру річної орендної плати. 

4. Встановити строк оренди земельної ділянки – 5 років. 

5. Зобов’язати переможця земельних торгів: 

протягом трьох банківських днів після підписання протоколу торгів та 

укладення договору оренди землі провести оплату придбаного лота; 

забезпечити використання земельної ділянки, згідно з її цільовим 

призначенням; 



сплатити виконавцю торгів вартість послуг з підготовки та проведення 

земельних торгів; 

за власні кошти здійснити державну реєстрацію права користування 

земельною ділянкою. 

6. Провести земельні торги з продажу права оренди на земельну ділянку 

відповідно до Земельного кодексу України та продати право оренди у розмірі 

річної орендної плати на земельну ділянку, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, переможцю аукціону. За результатами торгів передати 

переможцю аукціону земельну ділянку на умовах, визначених в договорі 

оренди земельної ділянки. (Рішення № 459 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Зубенком А.А.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати Дубров М.Я., Жайворонок О.Л., 

Крицький М.В., Хоменко О.В., Щур Т.Г., староста с.Калинів Міст Бабак Р.М. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував зняти це питання для доопрацювання. 

 

Головуючий потавив на голосування пропозицію Войпанюка В.К. 

 

Депутат Якименко А.В. повернувся до зали засідань. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Горбачов О.В., Жайворонок О.Л.).  

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Шаповалу Д.Г. на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шаповал Д.Г., депутат міської ради, який зробив заяву про наявність 

конфлікту інтересів при розгляді даного питання. 



В обговоренні взяли участь депутати Войпанюк В.К., Дубров М.Я., 

Хоменко О.В. 

Бабак Р.М., староста с.Калинів Міст, який запропонував зняти питання 

для доопрацювання; в подальшому розділити зазначену земельну ділянку, 

надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустою щодо 

відведення однієї частини земельної ділянки, а іншу частину залишити для 

потреб жителів села. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

підтримав цю пропозицію. 

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

постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних вілносин та 

охорони природи це питання всебічно розглядалося, обговорювалося, комісія 

одностайно рекомендувала винести проєкт рішення на затвердження сесії, а 

зараз голова комісії пропонує зняти його для доопрацювання. Така позиція 

голови комісії не зрозуміла. 

Стадник Є.В., доповідач, який сказав, що для сінокосіння та випасання 

худоби є інші земельні ділянки, запропонував підтримати місцевого виробника, 

який планує розвивати тваринницьку галузь на території об’єднаної громади. 

У підсумку обговорення міський голова запропонував прийняти рішення 

з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  9 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  7 депутатів.  

 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Дубров М.Я. залишив пленарне засідання сесії. 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Київська, 147А, в м.Пирятин. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 



ВИРІШИЛИ: 

Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Київська, 147А, м.Пирятин 

Полтавської області, орієнтовною площею 0,5500 га. (Рішення № 460 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ФОП Крицькому 

М.В. на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

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

області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крицький М.В., депутат міської ради, який зробив заяву щодо наявності 

конфлікту інтересів з даного питання. 

Клепач В.М., депутат міської ради, який сказав, що, коли Пирятинська районна 

рада оголосила про продаж кінотеатру шляхом проведення аукціону, однією з умов 

було збереження цільового призначення будівлі. 

Безушко Л.С., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, яка підтвердила, що будівлю було продано через аукціон з умовою 

збереження цільового призначення – повністю або ж частково. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити проєкт рішення на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  8 депутатів; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  7 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. Протокол поіменного голосування 

додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

76. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який 

запропонував підготувати звернення до депутатів Пирятинської районної ради, 

зазначивши в ньому, що депутати Пирятинської міської ради дуже стурбовані 

ситуацією, що склалася в галузі первинної медицини, і пропонують вирішити питання 

щодо фінансового забезпечення комунального підприємства „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги“. 

 

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

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


