
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання сімдесят шостої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

20 жовтня 2020 року № 85 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 18 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Горбачов О.В. 

 Драло І.Г. 

 Кривобок В.І. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

 

 На сесії присутні: голова Пирятинської районної ради Пазюк С.Г., 

заступник голови Пирятинської районної ради Гусак О.М., депутат 

Пирятинської районної ради Киричевський Є.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         

Мірошніченко А.О.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – 

Скочко О.М., Щур Т.Г. 

 

Депутат Скочко О.М. взяв самовідвід. 

 

Депутат Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати до складу 

секретаріату депутата Приходька В.О. 

 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Клепач В.М., Клименко Ю.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 70 питань. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 12, 13, 15, 16, 20 жовтня 2020 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує              

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про прийняття майна спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району  

2. Про прийняття майна спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району – майнового комплексу центральної районної лікарні, 

комплексу будівель та споруд  

3. Про прийняття та вхід до складу засновників комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської 

районної ради  

4. Про припинення права постійного користування Пирятинською 

районною радою на земельні ділянки комунальної власності Пирятинської 

міської ради 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік“  

6. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік  

7. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік  



8. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2020 рік  

9. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

10. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік  

11. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на період 2019-2020 років  

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

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

13. Про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

14. Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів на 

2020 рік  

15. Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ у 2020 році 

16. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 

2020 році 

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

територіальної  громади на 2020 рік  

18. Про схвалення для участі в конкурсному відборі проєктів 

регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у 2020 році, 

проєктної заявки „Підтримка і розвиток підприємництва в громадах 

Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей“  

19. Про підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“  

20. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади об’єкту благоустрою біля житлового 

будинку № 47 по вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області  

21. Про надання дозволу Пирятинській ЗОШ I-III ступенів № 4 на 

списання основних засобів  

22. Про припинення Олександрівського закладу дошкільної освіти 

„Ромашка“  

23. Про затвердження персонального складу Піклувальної ради 

Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області  

24. Про погодження кандидатури на посаду директора Територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району  

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/40_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%90.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/40_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%90.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/40_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%90.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/43_%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%204%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90.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/43_%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%204%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90.pdf


25. Про внесення змін до Положення з надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

26. Про затвердження Кодексу етики депутатів Пирятинської міської 

ради  

27. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

28. Про продовження договору суперфіцію  

29. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

30. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

31. Про затвердження гр.Сегеді О.М. проєкту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

32. Про надання дозволу гр.Коваленку В.О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  

33. Про надання дозволу гр.Московцовій К.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

34. Про затвердження учаснику бойових дій Рішку А.М. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства 

35. Про надання дозволу гр.Курочці С.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

36. Про надання дозволу гр.Курочці Л.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

37. Про надання дозволу гр.Чабалі М.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

38. Про надання дозволу гр.Чепель З.К. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

39. Про надання дозволу гр.Єгоровій Н.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  



40. Про надання дозволу гр.Кошовому О.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

41. Про надання дозволу гр.Долинному В.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

42. Про надання дозволу гр.Басос Т.П. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

43. Про надання дозволу гр.Носенку О.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  

44. Про надання дозволу гр.Носенку О.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

45. Про надання дозволу гр.Іванову А.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення  

46. Про надання дозволу гр.Кореневському Ю.Ю. на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянкок для іншого 

сільськогосподарського призначення  

47. Про надання дозволу гр.Кудрику В.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення  

48. Про надання дозволу гр.Мельниковичу М.М. на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для іншого 

сільськогосподарського призначення  

49. Про надання дозволу гр.Ніколаєнко С.П. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення  

50. Про надання дозволу гр.Симоненко Н.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення  

51. Про надання дозволу гр.Рознатовському В.Б. на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  

52. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  

53. Про укладення договору оренди земельної ділянки з          

гр.Зубенком А.А. 

54. Про надання дозволу гр.Зігорі А.С. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вул.Європейська, 

20А, м.Пирятин, яка підлягає зміні цільового призначення  



55. 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 

56. Про затвердження гр.Шолох О.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

57. Про затвердження гр.Коменданту Ю.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

58. Про надання дозволу гр.Іванову І.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

59. Про надання дозволу гр.Слиньку О.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

60. Про надання дозволу гр.Харченку В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

61. Про надання дозволу гр.Чигрин Л.Д. на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів  

62. Про надання дозволу гр.Лемішко Г.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

63. Про надання дозволу гр.Комаровій Т.Г. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

64. Про надання дозволу гр.Котенку В.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

65. Про надання дозволу гр.Хохлову В.С. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

66. Про надання дозволу гр.Гмирю А.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

67. Про надання дозволу гр.Маслаку А.В. на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  

68. Про надання дозволу гр.Хомяку М.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  

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/44_%20%D0%A1%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%AC%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%20.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/44_%20%D0%A1%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%AC%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%20.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/44_%20%D0%A1%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%AC%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%20.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/45_%20%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%20.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/45_%20%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%20.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/45_%20%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%20.pdf


69. 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 

70. Про затвердження технічних документацій із землеустрою на 

земельні ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 

71. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

На пленарне засідання прибув і зареєструвався депутат Михайлюк О.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

запропонував зняти з розгляду для доопрацювання питання № 48 „Про надання 

дозволу гр.Мельниковичу М.М. на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для іншого сільськогосподарського 

призначення“.  

 

На засідання прибув та зареєструвався депутат Солонський С.П. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сімдесят шостої сесії, який налічує 69 питань та Різне, в цілому. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Мірошніченко А.О.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сімдесят шостої сесії 

міської ради, який налічує 69 питань 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“ –  16 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 до 20 жовтня 2020 року. (Інформація додається). 

 

Під час інформування на пленарне засідання прибули та зареєструвалися 

депутати Крицький М.В. та Якименко А.В. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про прийняття майна спільної власності 

територіальних громад Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував включити до складу 

комісії з приймання-передачі майна, що знаходиться у спільній власності 

територіальних громад Пирятинського району, заступника голови 

Пирятинської районної ради. 

Гусак О.М., заступник голови Пирятинської районної ради, який сказав, 

що при формуванні складу комісії враховано ту обставину, що після 25 жовтня 

2020 року голова і заступник голови районної ради можуть стати депутатами 

рад інших рівнів, тому сесія районної ради делегувала до складу комісії 

фахівців, які працюють у районній раді на постійній основі. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району, в особі Пирятинської районної ради, нерухоме майно у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

в особі Пирятинської міської ради (додаток 1). (Рішення № 461 додається). 

 



2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про прийняття майна спільної власності 

територіальних громад Пирятинського району – майнового комплексу 

центральної районної лікарні, комплексу будівель та споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району, в особі Пирятинської районної ради, у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, майновий комплекс центральної районної лікарні, 

комплекс будівель та споруд (додаток 1). (Рішення № 462 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про прийняття та вхід до складу засновників 

комунального підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинської районної ради. Запропонувала доповнити проєкт рішення 

пунктом 7 наступного змісту: „Відділу управління комунальною власністю 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради (Кошова Є.О.) оформити всі 

належні документи щодо прийняття нерухомого майна у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради“, а пункт  7 вважати пунктом 8.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли учать депутати міської ради Куча О.Є.,       

Войпанюк В.К., головний спеціаліст юридичного відділу виконкому міської 

ради Кудрявцев О.О. 

У підсумку обговорення міський голова запропонував прийняти рішення 

з даного питання з урахуванням змін. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади в особі Пирятинської міської ради, юридичну особу, 

комунальне підприємство „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинської районної ради (код ЄДРПОУ – 01999460, місце знаходження 



юридичної особи: 37000 Полтавська область, м.Пирятин, вул.Аврущенка, 2) з 

засвідченими копіями балансу, звітів про фінансові результати, звітів про рух 

грошових коштів, звітів про дебіторську та кредиторську заборгованість 

комунального підприємства за 2019 рік та за 9 місяців 2020 року (додаються). 

2. Ввійти до складу засновників комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради. 

(Рішення № 463 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення права постійного 

користування Пирятинською районною радою на земельні ділянки комунальної 

власності Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити право постійного користування Пирятинською районною 

радою на земельні ділянки комунальної власності Пирятинської міської ради, а 

саме: 

вул.Січових Стрільців, 21А, м.Пирятин Полтавської області, площею 

0,0105 га (кадастровий номер 5323810100:50:024:0218), для будівництва та 

обслуговування закладів побутового обслуговування,   

вул.Визволення, 5, м.Пирятин Полтавської області, площею 0,6264 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:008:0334), для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги; 

вул.Ярмаркова, 43, м.Пирятин Полтавської області, площею 0,6046 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:008:0228), для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил України (землі оборони); 

вул.Соборна, 42, м.Пирятин Полтавської області, площею 1,1946 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:008:0251), для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

вул.Успенська, 5, м.Пирятин Полтавської області, площею 0,0310 га, для 

будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування. (Рішення 

№ 464 додається). 

 

Медичний директор комунального підприємства „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради Іванченко Т.І. 

подякувала Пирятинській міській раді за прийняте рішення. 

 

 

 



5. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах 

комунальної власності Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 84 

„Про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження на 

об’єктах комунальної власності Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 465 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., бухгалтера комунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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 № 512 „Про 

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

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

редакції. (Рішення № 466 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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     

№ 513 „Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік“, виклавши Програму у новій 

редакції. (Рішення № 467 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на      

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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     

№ 501 „Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на          

2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 468 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 502 „Про 

затвердження Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки“ (зі змінами), виклавши Програму у 

новій редакції. (Рішення № 469 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

рали, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Комплексної 



програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на      

2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення шістдесят 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня  

2019 року № 504 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 470 додається). 

 

11. 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

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 № 471 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубров М.Я., депутат міської ради, який порушив питання щодо 



проведення поточного ремонту дорожнього покриття по пров.Хорольський в 

м.Пирятин. Зазначив, що на засіданні їхньої комісії цей захід було включено до 

проєкту Програми. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який сказав, що на засіданні бюджетної комісії цей захід було 

вилучено з проєкту Програми та прийнято рішення наступного року 

реалізувати проєкт „Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги 

по пров.Хорольський в м.Пирятин Полтавської області“. 

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

міської ради, який зазначив, що згаданий проєкт розроблено ще у 2018 році. 

Питання щодо його затвердження неодноразово обговорювалося на засіданнях 

виконачого комітету міської ради, але позитивне рішення так і не прийнято і, 

відповідно, проєкт не реалізовано. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував поставити на голосування проєкт 

рішення в тій редакції, що була напрацьована після засідання бюджетної 

комісії. 

 

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

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. Депутати Михайлюк О.В., 

Якименко А.В. були тимчасово відсутні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Щур Т.Г.). 

 

Депутати Михайлюк О.В., Скочко О.М., Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

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. (Рішення № 472 додається). 

 

Депутат Йощенко В.М. тимчасово залишив залу засідань. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік. 



 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Михайлюк О.В., Скочко О.М., Якименко А.В. не 

брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят дев’ятої сесії сьомого 

скликання від 28 травня 2020 року № 222 „Про затвердження Програми 

утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції. 

(Рішення № 473 додається). 

 

Депутат Йощенко В.М. повернувся до зали засідань. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів 

на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В., Скочко О.М., Якименко А.В. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 511 „Про 

затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік“, виклавши  

Програму у новій редакції. (Рішення № 474 додається). 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань. Депутат 

Мірошніченко А.О. залишила пленарне засідання сесії. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“, яка проінформувала про внесення 

змін до Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ у 2020 році. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М., Якименко А.В. не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 517 „Про затвердження 

Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської ОТГ комунальним підприємством „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ у 2020 році“, замінивши назву „Програма 

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської ОТГ комунальним підприємством „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ у 2020 році“ на назву „Програма 

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської ОТГ комунальним підприємством „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2020 році“ та виклавши Програму в новій 

редакції. (Рішення № 475 додається). 

 

16. 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“ –  15 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М., Якименко А.В. не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до 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“, замінивши назву „Програма розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 

2020 році“ на назву „Програма розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році“ та 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 476 додається). 

 



17. 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. 

 

Депутат Якименко А.В. повернувся до зали засідань. Депутат        

Дубров М.Я. тимчасово залишив залу засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в 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 

№ 477 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про схвалення для участі в конкурсному відборі 

проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу у 2020 році, 

проєктної заявки „Підтримка і розвиток підприємництва в громадах 

Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Жайворонок О.Л., які порушили питання щодо вибору місця розташування 

майбутнього навчального центру. 

Солдатова І.В., доповідач, яка сказала, що на етапі підготовки до участі у 

конкурсному відборі проводилися консультації з представниками бізнесу, яким 

було запропоновано розглянути можливість створення центру у приміщенні 

колишньої Калиновомостівської школи. Цю пропозицію відхилено, натомість 

запропоновано розташувати об’єкт в центрі міста. Оскільки на даний час у 

центрі міста є тільки одна будівля, яка перебуває у комунальній власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади – готель „Пирятин“, а 

конкурсну заявку необхідно подати до 03 листопада 2020 року, узгоджено 

розміщення навчального центру в будівлі готелю. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який сказав, що на засіданні комісії це питання 

обговорювалося дуже активно, та звернувся до присутніх з проханням 



підтримати його, оскільки, крім Пирятинської міської ОТГ, учасниками  

проєкту є громади м.Прилуки та м.Чигирин і ці громади вже надали гарантійні 

листи щодо участі в співфінансуванні. 

Рябоконь О.П., міський голова, який додав, що є гарантійний лист від 

керівництва Полтавської області щодо співфінансування цього проєкту з 

обласного бюджету в сумі 2 мільйони гривень. А в разі перемоги, відповідно до 

умов конкурсу, на реалізацію проєкту із державного бюджету буде спрямовано 

кошти в сумі 8 мільйонів гривень.  

 

Під час обговорення депутат Дубров М.Я. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити для участі в конкурсному відборі проєктів регіонального 

розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, 

отриманих від Європейського Союзу у 2020 році, проєктну заявку „Підтримка і 

розвиток підприємництва в громадах Полтавської, Черкаської та Чернігівської 

областей“.  

2. В разі здобуття перемоги в обласному конкурсі проєктів розвитку 

територіальних громад Полтавської області передбачити у наступному після 

конкурсного році кошти в сумі 1600,00 тис. грн (один мільйон шістсот тисяч 

гривень) для співфінансування зазначеного проєкту, відповідно до 

запланованих заходів. (Рішення № 478 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу 

міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Приходько В.О., депутат міської ради, який зробив заяву, 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Приходько В.О., Скочко О.М. не брали 

участі в голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ (далі Конкурсу) взяти до відома (додаток 1). 

2. Затвердити перелік переможців Конкурсу міської ради „Розвиваю 

бізнес у своїй громаді” для отримання фінансової підтримки на реалізацію 

бізнес-планів (додаток 2). (Рішення № 479 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади об’єкту благоустрою біля житлового будинку № 47 по 

вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, об’єкт благоустрою 

біля житлового будинку № 47 по вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області, 

вартістю 79948,0 грн. (Рішення № 480 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Шкурупій Л.Г., директора Пирятинської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів № 4, яка проінформувала про надання дозволу Пирятинській ЗОШ 

I-III ступенів № 4 на списання основних засобів. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл на списання з балансового обліку Пирятинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 основних засобів, які не придатні 

для подальшого використання. (Додаток № 1).  

2. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансового обліку 

Пирятинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 основних засобів 

Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам. (Додаток № 2). 



3. Надати дозвіл на безоплатну передачу з балансового обліку 

Пирятинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 основних засобів           

комунальному підприємству „Каштан“. (Додаток № 3). (Рішення № 481 

додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

який проінформував про припинення Олександрівського закладу дошкільної 

освіти „Ромашка“. Зазначив, що 09 жовтня 2020 року проведено громадські 

слухання, у яких взяли участь 24 жителі громади. Всі учасники зібрання 

одностайно підтримали цей проєкт рішення. Крім того, було проведено 

консультації з державним реєстратором щодо відповідності проєкту рішення 

чинному законодавству. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Жайворонок О.Л., 

Йощенко В.М., Клепач В.М., Куча О.Є., Хоменко О.В., головний спеціаліст 

юридичного відділу виконкому міської ради Кудрявцев О.О. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. запропонував 

прийняти рішення з даного питання. 

 

В ході обговорення депутат Жайворонок О.Л. тимчасово залишив залу 

засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Жайворонок О.Л., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити юридичну особу – Олександрівський заклад дошкільної 

освіти „Ромашка“ Пирятинської міської ради Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 25681691, місцезнаходження юридичної особи: вул.Центральна,    

буд. 1, с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області) в 

результаті реорганізації шляхом приєднання до Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543944, місцезнаходження 

юридичної особи: вул.Гагаріна, буд. 84, м.Пирятин Пирятинського району 

Полтавської області). (Рішення № 482 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Василенка М.В., директора Опорного закладу Пирятинської 

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



затвердження персонального складу Піклувальної ради Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області. 

 

Депутат Жайворонок О.Л. повернувся до зали засідань. Депутат       

Куча О.Є. тимчасово залишив пленарне засідання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад Піклувальної ради Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області. (Рішення № 483 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста відділу соціального захисту виконкому 

міської ради, яка проінформувала про погодження кандидатури на посаду 

директора Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського району. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити кандидатуру Зайченка Сергія Олександровича на посаду 

директора Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського району. (Рішення № 484 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста відділу соціального захисту виконкому 

міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Положення з надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в 

голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення з надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

затвердженого рішенням шістдесят шостої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 113 „Про комісію по розгляду 

питань щодо надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, виклавши в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 485 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

Кодексу етики депутатів Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Жайворонок О.Л., Клепач В.М., Хоменко О.В. В ході обговорення було 

висловлено думку, що прийняття Кодексу етики депутатів Пирятинської 

міської ради на останній сесії є недоцільним. Цей документ повинні приймати 

депутати наступного скликання.  

У підсумку обговорення головуючий запропонував прийняти рішення з 

даного питання. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –  3 (Войпанюк В.К., Дубров М.Я., 

Хоменко О.В.). 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

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“ –  16 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 486 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про продовження договору 

суперфіцію. 

 

Депутат Михайлюк О.В. тимчасово залишив залу засідань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати Жайворонок О.Л., Клепач В.М., 

Куча О.Є., Хоменко О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Варава М.В., головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради Кудрявцев О.О. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. наголосив, що 

прийняття цього рішення забезпечить можливість завершення будівництва 

полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Продовжити договір суперфіцію, укладений 27 вересня 2017 року 

Пирятинською міською радою з Департаментом будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації, на земельну ділянку комунальної власності площею 

6,5 га (кадастровий номер 5323810100:00:046:0012), для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування строком на один 

рік. (Рішення № 487 додається). 

 

29. 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) Єні В.В. на земельну ділянку площею 0,0642 га (кадастровий номер 

***), розташовану за адресою: ***; 

2) Коваленко О.О. на земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***; 

3) Підгорній Л.М. на земельну ділянку площею 0,0688 га (кадастровий 

номер ***), розташовану за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Михайлюк О.В., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 488 додається). 

 

30. 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) Семенченко Н.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0514 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Діптан Н.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Чабалі М.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0800 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Лубенець Л.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Чепель З.К. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Єгоровій Н.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1200 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Лавриненко Н.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0614 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Котовій Н.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0954 га, 

розташовану за адресою: ***; 



9) Ступак Т.Л. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0635 га, 

розташовану за адресою: ***; 

10) Ступак Т.Л. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0541 га, 

розташовану за адресою: ***; 

11) Бойку В.М. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,0600 га; 

12) Бойко Є.В. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею    0,0544 га; 

13) Басос Т.П. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

орієнтовною площею 0,2500 га. 

 

Депутат Михайлюк О.В. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 489 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Сегеді О.М. 

проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Сегеді О.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0914 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 490 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Коваленку В.О. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Коваленку В.О. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташованої за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 491 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Московцовій К.А. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Московцовій К.А. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташованої за адресою:***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 492 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження учаснику 

бойових дій Рішку А.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської 

міської ради для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити учаснику бойових дій Рішку А.М. проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки *** для ведення особистого селянського 

господарства, площею 1,0000 га, (кадастровий номер ***). (Рішення № 493 

додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Курочці С.І. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Курочці С.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої 

***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 494 

додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Курочці Л.М. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Курочці Л.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,0000 га, 

розташованої ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення 

№ 495 додається). 

 



37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Чабалі М.А. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Чабалі М.А. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0280 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення      

№ 496 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Чепель З.К. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Чепель З.К. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4500 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення      

№ 497 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Єгоровій Н.М. 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. 



 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Єгоровій Н.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, 

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

господарства. (Рішення № 498 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Кошовому О.А. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кошовому О.А. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2000 га, 

розташованої ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення 

№ 499 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Долинному В.А. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Долинному В.А. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, 

розташованої ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення 

№ 500 додається). 

 



42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Басос Т.П. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Басос Т.П. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2300 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення      

№ 501 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Носенку О.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Носенку О.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га, 

розташованої за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 502 додається), 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Носенку О.Г. 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. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Носенку О.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, 

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

господарства. (Рішення № 503 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Іванову А.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Іванову А.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташованої за адресою: ***, для іншого сільськогосподарського призначення. 

(Рішення № 504 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Кореневському Ю.Ю. на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянкок для іншого сільськогосподарського 

призначення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Щур Т.Г., депутат міської ради, яка порушила питання щодо неналежного 

утримання земельної ділянки суб’єктом господарювання – громадянином 

Кореневським Ю.Ю.  

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

комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи, який зауважив, що до того часу, поки земельну ділянку не надано в 

оренду, у депутатів міської ради відсутні важелі впливу на суб’єкта 

господарювання. 



 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Гудзь В.І., Щур Т.Г.). 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кореневському Ю.Ю. на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовними площами 

0,5100 га та 0,2300 га, розташованих за адресами: ***, для іншого 

сільськогосподарського призначення. (Рішення № 505 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Кудрику В.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кудрику В.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6500 га, 

розташованої за адресою: ***, для іншого сільськогосподарського призначення. 

(Рішення № 506 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Ніколаєнко С.П. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ніколаєнко С.П. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га, 



розташованої за адресою: ***, для іншого сільськогосподарського призначення. 

(Рішення № 507 додається). 

 

Депутат Клепач В.М. тимчасово залишив залу засідань. 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Симоненко Н.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клепач В.М., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Симоненко Н.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,3000 га, 

розташованої за адресою: ***, для іншого сільськогосподарського призначення. 

(Рішення № 508 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Рознатовському В.Б. на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клепач В.М., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Рознатовському В.Б. на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) на дві земельні ділянки орієнтовними площами 

3,4900 га кожна, розташованих ***, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. (Рішення № 509 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 поділу земельної ділянки комунальної 

власності. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клепач В.М., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 41,6201 га 

(кадастровий номер ***), розташованої за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради, на дві земельні ділянки 

орієнтовними площами 26 га. та 15,6201 га. (Рішення № 510 додається). 

 

52. 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. 

 

Депутат Клепач В.М. повернувся до зали засідань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Клименко Ю.В., Хоменко О.В.). 

 

Депутати Мірошніченко А.О., Скочко О.М., Щур Т.Г. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Зубенком А.А. договір оренди земельної ділянки площею 

20,9951 га (кадастровий номер ***, цільове призначення: для сінокосіння і 

випасання худоби), розташованої ***, строком на 5 років. (Рішення № 511 

додається). 

 

Депутати Дубров М.Я., Якименко А.В. залишили залу засідань. 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         



гр.Зігорі А.С. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: ***, яка підлягає зміні цільового призначення. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М., Якименко А.В. 

не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Зігорі А.С. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0108 га, розташованої за адресою: ***, 

яка підлягає зміні цільового призначення із земель для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі 

для будівництва індивідуальних гаражів. (Рішення № 512 додається). 

 

54. 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: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила про заяву депутата 

Крицького М.В. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не 

братиме участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  1 (Чайка Т.Г.); 

 „утрималися“ –  2 (Клепач В.М., Щур Т.Г.). 

 

Депутати Дубров М.Я., Крицький М.В., Мірошніченко А.О., Скочко О.М., 

Якименко А.В. не брали участі в голосуванні. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Шолох О.С. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

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



 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М., Якименко А.В. 

не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Шолох О.С. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0040 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 513 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Коменданту Ю.В. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М., Якименко А.В. 

не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Коменданту Ю.В. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0039 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 514 додається). 

 

Депутат Якименко А.В. повернувся до зали засідань. 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Іванову І.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Іванову І.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0028 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 515 

додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Слиньку О.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Слиньку О.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 516 

додається). 

 

Міський голова Рябоконь О.П залишив пленарне засідання сесії.  

 

Далі головувала на сесії секретар міської ради Чайка Т.Г. 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

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

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Харченку В.М. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0055 га, розташованої за 



адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 517 

додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Чигрин Л.Д. на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Чигрин Л.Д. на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок орієнтовними площами 0,0025 га та 0,0034 га, 

розташованих за адресами: ***, для будівництва індивідуальних гаражів. 

(Рішення № 518 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Лемішко Г.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Лемішко Г.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0060 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 519 

додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 



гр.Комаровій Т.Г. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Комаровій Т.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0045 га, 

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

(Рішення № 520 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Котенку В.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Котенку В.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0048 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 521 

додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Хохлову В.С. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Хохлову В.С. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га, 

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

(Рішення № 522 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу       

гр.Гмирю А.А. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Гмирю А.А. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0022 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 523 

додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Маслаку А.В. на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Маслаку А.В. на виготовлення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 



натурі (на місцевості) орієнтовними площами 0,0025 га кожна, розташованих за 

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

№ 524 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Хомяку М.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Чайка Т.Г.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Хомяку М.І. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0094 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 525 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, 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: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Жайворонок О.Л., 

Якименко А.В., громадяни Сенчило Г.М., Пороло С.Г. 

У підсумку головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г. запропонувала 

прийняти рішення з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Чайка Т.Г.). 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі 

в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Поролу С.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

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

будівель і споруд. (Рішення № 526 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Мірошніченко А.О., Скочко О.М. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою на земельні ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. 

(Рішення № 527 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

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

який подякував депутатському корпусу за злагоджену роботу та висловив побажання, 

що напрацювання ради сьомого скликання буде продовжено депутатами ради 

восьмого скликання. Також висловив окрему подяку працівникам виконавчого 

комітету міської ради. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка також подякувала фахівцям 

виконавчого комітету та депутатам міської ради за плідну роботу, спрямовану на 

розвиток Пирятинської міської ОТГ, та побажала перемоги у виборчих перегонах тим 

депутатам, які балотуються кандидатами в депутати міської ради восьмого скликання. 

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

що депутати міської ради, які складають свої повноваження на першій сесії міської 

ради восьмого скликання, повинні у десятиденний термін подати декларацію за 

неохоплений період, тобто з 01 січня до дати проведення першої сесії. А після Нового 

року подати щорічну декларацію за 2020 рік. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г. оголосила сесію закритою. 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


