
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання другої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

11 грудня 2020 року № 2 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутніх – 22 депутата. 

 

Відсутні: Білик Ю.В. 

 Захарченко А.О. 

 Йощенко В.М. 

 Тарасенко Т.В. 

  

На сесію запрошені депутати Полтавської обласної ради, Лубенської 

районної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, керуючий справами виконкому міської ради, старости сіл, 

начальники відділів, управлінь, комунальних підприємств та спеціалісти 

виконкому міської ради, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання другої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат міської ради 

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

Близнюк В.І., Дубецький Б.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  21 особа; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Люльченко О.А. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Куча О.Є., Клепач В.О., Міхєєв Д.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 особи  

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив,  що на розгляд другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання виноситься 89 питань. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 03, 04, 07, 08, 09 та сьогодні, 11 грудня               

2020 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який 

налічує 89 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 

2. Про затвердження Положення про постійні комісії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання  

3. Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради  

4. Про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

5.Про внесення змін та доповнень до Програми щодо запобігання 

поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“  Пирятинської 

районної ради на 2020 рік 

6. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради в 2020 році 

7. Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ Пирятинської районної ради на 2020 рік 



8. Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2020 році 

9. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства “Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році   

10. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі 

Полтавської області на 2020 рік 

11. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік 

12. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік 

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

2020 рік 

14. Про внесення змін до Програми збереження культурної спадщини в 

Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік 

15. Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки сімей, дітей 

та молоді на 2020 рік 

16. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на               

2020 рік  

17. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2020 рік 

18. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

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

територіальної громади на 2020 рік 

20. Про внесення змін до показників сільського бюджету Теплівської 

сільської ради на 2020 рік 

21. Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519 (із змінами) 

22. Про затвердження Положення про секретаріат Пирятинської міської 

ради  

23. Про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

24. Про адміністративну комісію Пирятинської міської ради 

25. Про утворення Господарчої групи управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради 

26. Про надання попередньої згоди на прийняття майна у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 



27. Про надання попередньої згоди на прийняття юридичних осіб у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

28. Про створення комісії з прийому-передачі в комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської 

міської ради, із спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району майна Пирятинської бібліотеки 

29. Про припинення Березоворудської сільської ради та її виконавчого 

комітету  

30. Про припинення Білоцерківської сільської ради та її виконавчого 

комітету 

31. Про припинення Великокручанської сільської ради та її виконавчого 

комітету  

32. Про припинення Вікторійської сільської ради та її виконавчого 

комітету 

33. Про припинення Грабарівської сільської ради та її виконавчого 

комітету 

34. Про припинення Давидівської сільської ради та її виконавчого 

комітету 

35. Про припинення Дейманівської сільської ради та її виконавчого 

комітету 

36. Про припинення Каплинцівської сільської ради та її виконавчого 

комітету  

37. Про припинення Куріньківської сільської ради та її виконавчого 

комітету  

38. Про припинення Малютинської сільської ради та її виконавчого 

комітету 

39. Про припинення Сасинівської сільської ради та її виконавчого 

комітету 

40. Про припинення Смотриківської сільської ради та її виконавчого 

комітету  

41. Про припинення Теплівської сільської ради та її виконавчого комітету 

42. Про припинення Харківецької сільської ради та її виконавчого 

комітету 

43. Про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів та 

надання матеріальної допомоги міському голові, працівникам виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради та його структурних підрозділів 

44. Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 8 „Про затвердження на 

посаду керуючого справами виконкому міської ради“ 

45. Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 4 „Про затвердження на 

посаду заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради“ 



46. Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 11 „Про затвердження 

старост населених пунктів Пирятинської міської ОТГ 

47. Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 1 „Про підсумки виборів та 

визнання повноважень Пирятинського міського голови Сімонова Андрія 

Вікторовича“ 

48. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

старості Дронишинець Людмилі Сергіївні 

49. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

50. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

51. Про внесення змін до рішення сімдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 526 „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“ 

52. Про надання дозволу гр.Сенчило Г.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності  

53. Про надання дозволу гр.Крицькому М.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: майдан 

Незалежності, 7В, м.Пирятин, яка підлягає зміні цільового призначення 

54. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

55. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

56. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в адміністративних 

межах Пирятинської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства 

57. Про надання дозволу ОСББ „Злагода“ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), розташованої за адресою: вул.Урожайна, 4, 

м.Пирятин Полтавської області 

58. Про надання дозволу гр.Башмакову П.О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

59. Про надання дозволу гр.Горбач О.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 



60. Про надання дозволу гр.Павелко Л.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

61. Про надання дозволу гр.Тарасенку І.О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

62. Про надання дозволу гр.Клименко О.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

63. Про надання дозволу гр.Коник Л.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

64. Про надання дозволу гр.Коник Є.Д. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

65. Про надання дозволу гр.Конику І.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

66. Про надання дозволу гр.Мокієнку М.П. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

67. Про надання дозволу гр.Пінаєвій Н.П. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

68. Про надання дозволу гр.Барабашу В.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

69. Про надання дозволу гр.Самойловій С.О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

70. Про надання дозволу гр.Даниленко С.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

71. Про надання дозволу гр.Музиченку О.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

72. Про надання дозволу гр.Чоботарьову О.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

73. Про надання дозволу гр.Кошману В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

74. Про надання дозволу гр.Тарасенку О.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 



75. Про надання дозволу гр.Запорожець Н.О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

76. Про затвердження гр.Великому Б.К. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

77. Про затвердження гр.Даценку А.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

78. Про затвердження гр.Хомутовій Н.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

79. Про затвердження гр.Швецовій Н.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

80. Про затвердження гр.Найдюк Л.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

81. Про затвердження гр.Вовченку І.О. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

82. Про затвердження гр.Кондратенку О.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

83. Про затвердження гр.Курочці О.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

84. Про затвердження гр.Рознатовському В.Б. технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та безоплатну їх передачу у приватну власність  

85. Про затвердження гр.Костяному О.С. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

86. Про затвердження гр.Гончаренку В.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та 

передачу її в оренду 

87. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Харитоновою-

Діабі О.М., гр.Харитоновим М.К., гр.Чесноковою Г.М. 

88. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„ВІКТОРІЯ“ 

89. Про припинення договору сервітуту земельної ділянки з  

гр.Оверченко Л.П. 

90. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



Пазюк С.Г., секретар міської ради, повідомив про те, що сьогодні, перед 

засіданням сесії, відбулося засідання постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

комунальної власності, на якому було рекомендовано внести до порядку 

денного сесії питання „Про внесення змін до показників сільського бюджету 

Харківецької сільської ради“. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про включення до 

порядку денного питання „Про внесення змін до показників сільського 

бюджету Харківецької сільської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про затвердження 

порядку денного в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання другої сесії міської 

ради, який налічує 90 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 5 хв. 

для виступів в обговоренні – до 3 хв. 

питання-відповіді – в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу пленарного засідання сесії провести упродовж 3 годин 

без перерви. 

 

На початку пленарного засідання сесії головуючий надав слово для 

виступу голові Лубенської районної ради Качаненко Т.П. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради восьмого 

скликання слово для виступу взяв депутат міської ради Куча О.Є., який 

повідомив про утворення депутатської фракції від Полтавської обласної 

організації політичної партії „За майбутнє“. Відповідно до протоколу № 1 

загальних зборів депутатів Пирятинської міської ради від Полтавської обласної 



організації політичної партії „За майбутнє“ уповноваженою особою, яка буде 

представляти депутатську фракцію у Пирятинській міській раді, обрано Кучу 

Олега Євгенійовича (протокол додається). Разом з тим виступаючий заявив 

про те, що представники депутатської фракції „За майбутнє“ сьогодні на сесії 

не будуть підтримувати такі питання: про затвердження Регламенту 

Пирятинської міської ради восьмого скликання; про затвердження Положення 

про постійні комісії Пирятинської міської ради восьмого скликання; про 

внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519 (із змінами), про 

затвердження Положення про секретаріат Пирятинської міської ради. 
Пазюк С.Г., депутат міської ради, який проінформував про утворення 

фракції „Рідне місто“ у складі трьох осіб, персонально – Гаркавенка О.М., 

Ящика В.М. та Ящика О.М. Головою фракції обрано Ящика В.М. (заява 

додається). 

Іванченко Т.І., медичний директор КП „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“, яка подякувала депутатам обласної ради, 

керівництву та депутатському корпусу міської ради за надання матеріальної 

допомоги для покращення матеріально-технічної бази Пирятинської лікарні під 

час пандемії COVID -19. 

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив про передачу своєї 

місячної заробітної плати КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на придбання продуктів харчування для пацієнтів, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні закладу. 

 Кайдаш О.І., представник ініціативної групи села Велика Круча, який 

зачитав звернення до міської ради з приводу нагальних питань, які потребують 

вирішення, зокрема: встановлення дитячого ігрового майданчика, 

облаштування зони відпочинку пішохідними доріжками з елементами 

озеленення, проведення реконструкції централізованої мережі водопостачання 

по вулиці Авіамістечко, передбачення фінансової підтримки ОСББ за адресою: 

с. Велика Круча, вул. Авіамістечко, 3, збереження Великокручанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та надання їй статусу опорного закладу в 

зв’язку з позитивною динамікою та демографічною ситуацією, вирішення 

питання подальшого існування спортивної зали закріпленої за 

Великокручанським навчальним закладом тощо (звернення додається). 

Рябоконь О.П., депутат міської ради, який сказав, що на даний час 

важливими є питання передачі сільських бібліотек, будинків культури, 

транспортних засобів, у тому числі районної ради та районного відділу освіти, 

майна, інших об’єктів у комунальну власність територіальної громади. Саме 

про це потрібно говорити першочергово. Оскільки вибори закінчилися, 

закликав усіх бути чемними, порядними та чесними, а не згадувати попередню 

владу. Щиро побажав усім присутнім успіхів у праці та запропонував 

повернутися до розгляду питань порядку денного сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 



1. СЛУХАЛИ: 

 Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який проінформував про 

затвердження Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

Ознайомив з проєктом рішення, який  був розглянутий усіма постійними 

комісіями міської ради. Разом з тим запропонував вилучити з Регламенту, який 

діяв попереднє скликання, статтю 3 „Закриті пленарні засідання Ради“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу, який сказав, що 

відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути 

присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Закриті 

засідання проводяться тоді, коли розглядаються питання, які потребують 

надання конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, питань 

національної безпеки.  

 

Головуючий запропонував проголосувати за проєкт рішення, який 

містить рекомендації постійних комісій, вилучивши з нього статтю 3 Закриті 

пленарні засідання Ради, за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 4 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., депутат міської ради, який повідомив, що профільна 

комісія з питань прав людини, законності, культури, молоді, депутатської 

діяльності та ЗМІ рекомендувала вилучити з проєкту Регламенту пункт 16.5 

статті 16, який передбачає пакетне голосування, оскільки кожен депутат 

повинен розуміти за що він голосує, особливо за питання, що стосуються 

земельних відносин. 

 Ящик В.М., депутат міської ради, який повідомив, що представники 

фракції „Рідне місто“ пропонують вилучити пункт, що стосується пакетного 

голосування, доопрацювати його і, якщо виникне в подальшому необхідність 

такого голосування, ставити питання про внесення змін до Регламенту. 

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу, який, відповідаючи на 

запитання депутата Ящика В.М. щодо пакетного голосування, повідомив, що 

законодавством не передбачена така форма, як пакетне голосування. 

 



Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо вилучення з 

тексту Регламенту пункту 16.5 статті 16, який передбачає пакетне 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 13 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 9 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ НЕ ПРИЙНЯТА. 

 

Головуючий поставив на голосування питання Про затвердження 

Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання в цілому, без 

урахування попередньої пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 13 осіб; 

  „проти“ – 2 особи; 

 „утрималися“ – 8 осіб. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тристан О.В., депутат міської ради, який запропонував повернутися до 

розгляду даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: (за повернення до розгляду питання Про затвердження 

Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання) 

 „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 3 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття 

проєкту рішення за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 



Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо вилучення з 

тексту Регламенту пункту 16.5 статті 16, який передбачає пакетне 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 3 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування питання Про затвердження 

Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 4 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити Регламент Пирятинської міської ради восьмого скликання.  

(Рішення № 13 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який проінформував про 
затвердження Положення про постійні комісії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття  

даного проєкту рішення за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 3 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., член комісії, який запропонував вилучити з тексту Положення 

пункт 3.10., який передбачає пакетне голосування на комісіях. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ( за вилучення з тексту Положення пункт 3.10.) 

 „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 3 особи. 



Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування питання Про затвердження 

Положення про постійні комісії Пирятинської міської ради восьмого скликання 

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –  4 особи. 

Не брали участі у голосуванні – 1особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про постійні комісії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання. (Рішення № 14 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ:  

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про затвердження Регламенту виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Регламент виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

(Рішення № 15 додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити план діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік. (Рішення № 16 додається). 



5.СЛУХАЛИ: 

 Харченко В.М., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги“, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ - 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 17 додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

 Харченко В.М., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги“, яка проінформувала про затвердження Програми 

розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради в               

2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ -  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 18 додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., економіста КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, яка проінформувала про внесення змін до Програми щодо 

запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради на 

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1особа. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 19 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., економіста КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 20 додається). 

 

9.СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., економіста КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку та 

підтримки Комунального підприємства “Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 21 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Михайлик М.І., головного фахівця місцевого осередку ГО „Колос“ у 

Пирятинському районі, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 22 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гаркавенко О.М., депутат міської ради, який запропонував передбачити 

заходами Програми надання одноразової матеріальної допомоги на лікування 

коронавірусної хвороби або пневмонії медичним працівникам з середнім та 

тяжким ступенем перебігу, які пройшли курс стаціонарного лікування. 

 Куча О.Є., Гусак О.М., депутати міської ради, які взяли участь у 

обговоренні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 23 додається). 

 

 Міський голова Сімонов А.В. тимчасово покинув залу засідань, головував 

на сесії секретар міської ради Пазюк С.Г. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про внесення змін до Програми висвітлення 

діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 24 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

 Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка проінформувала про внесення змін до Програми культурно-

мистецьких заходів на 2020 рік. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 25 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка проінформувала про внесення змін до Програми збереження 

культурної спадщини в Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 26 додається). 

 

15. 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 підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 27 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 28 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 29 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки, яка проінформувала 

про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 30 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 31 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

внесення змін до показників сільського бюджету Теплівської сільської ради на 



2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 32 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії 

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

(із змінами). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 5 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 33 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який проінформував про 

затвердження Положення про секретаріат Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –  5 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 34 додається) 

 

23.СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка проінформувала про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття  

даного проєкту рішення за основу. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні -1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який повідомив про заяву 

гр.Солонського О.М., голови центру допомоги учасникам антитерористичної 

операції, про включення його до складу комісії замість Охріменко Ю.М., 

координатора центру, за спільною згодою. 

 

 Головуючий поставив на голосування дану пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні -1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні -1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 35 додається) 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про адміністративну комісію Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 36 додається) 

 



Міський голова Сімонов А.В. повернувся до зали засідань та продовжив 

головування. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Мельниченка М.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, який проінформував про утворення Господарчої групи управління 

інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради. Повідомив, 

що дана структура створюється для управління комунальним майном усієї 

територіальної громади у кількості 22 осіб.  

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття  

даного проєкту рішення за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні -1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., депутат міської ради, член комісії з питань 

містобудування, будівництва, ЖКГ, транспорту, зв’язку та сфери послуг, який 

повідомив, що профільна комісія відправила даний проєкт рішення на 

доопрацювання для визначення кількісного складу Управління та 

напрацювання Положення. 

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

містобудування, будівництва, ЖКГ, транспорту, зв’язку та сфери послуг, який 

запропонував у другому пункті проєкту рішення зобов’язати виконавця 

розробити штатний розпис Управління. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо викладення 

пункту 2 в новій редакції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні -1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні -2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 37 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про надання попередньої згоди на прийняття майна у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 38 додається) 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка проінформувала про надання попередньої згоди на прийняття 

юридичних осіб у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття  

даного проєкту рішення за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Коваленко Т.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка запропонувала доповнити перелік закладів Пирятинською 

центральною районною бібліотекою. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо доповнення 

переліку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 39 додається). 

 

28.СЛУХАЛИ:  

Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка проінформувала про створення комісії з прийому-передачі в 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

в особі Пирятинської міської ради, із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району майна Пирятинської бібліотеки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 40 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Березоворудської сільської ради та її 

виконавчого комітету. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 41 додається) 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Білоцерківської сільської ради та її 

виконавчого комітету. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 42 додається) 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Великокручанської сільської ради та її 

виконавчого комітету. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 43 додається) 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Вікторійської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 44 додається) 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Грабарівської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

  

 



ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 45 додається) 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Давидівської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 46 додається) 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Дейманівської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 47 додається) 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Каплинцівської сільської ради та її 

виконавчого комітету. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 48 додається) 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який  



проінформував про припинення Куріньківської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 49 додається) 

 

38. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Малютинської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 50 додається) 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Сасинівської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 51 додається) 

 

40. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Смотриківської сільської ради та її 

виконавчого комітету. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 52 додається) 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Теплівської сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 53 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про припинення Харківецької сільської ради та її виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 54 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

проінформувала про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів 

та надання матеріальної допомоги міському голові, працівникам виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради та його структурних підрозділів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що має конфлікт інтересів 

з даного питання, тому участі у голосуванні брати не буде. 

 Пазюк С.Г., секретар міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

інтересів з даного питання, тому участі у голосуванні брати не буде. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття  

даного проєкту рішення за основу. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи (Сімонов А.В., Пазюк С.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який запропонував вилучити з Переліку 

встановлення надбавок до посадового окладу, премій та надання матеріальної 

допомоги Пирятинському міському голові пункт 2, що передбачає преміювання 

міського голови щомісячно, у розмірі 100 відсотків до посадового окладу за 

особистий вклад в загальні результати роботи та пункт 3 щодо виплати премії 

міському голові з нагоди державних свят (День Конституції України, День 

Незалежності України) і професійного свята – Дня місцевого самоврядування, а 

також – за підсумками роботи за рік, у розмірі  середньомісячної заробітної 

плати.  

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо вилучення з 

Переліку пунктів 2 і 3. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 8 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи (Сімонов А.В., Марченко В.М.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Тристан О.В., депутат міської ради, голова комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

комунальної власності, який запропонував вилучити з Переліку встановлення 

надбавок до посадового окладу, премій та надання матеріальної допомоги 

Пирятинському міському голові пункт 2, що передбачає преміювання міського 

голови щомісячно, у розмірі 100 відсотків до посадового окладу за особистий 

вклад в загальні результати роботи, а пункт 3 залишити. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Тристана 

О.В. щодо вилучення з Переліку пункту 2. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа (Сімонов А.В.). 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи (Сімонов А.В., Пазюк С.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 55 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ:  

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 8 „Про 

затвердження на посаду керуючого справами виконкому міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

   

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 56 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 4 „Про 

затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

   

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 57 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 11 „Про 

затвердження старост населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

   

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 58 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 1 „Про 

підсумки виборів та визнання повноважень Пирятинського міського голови 

Сімонова Андрія Вікторовича“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що має конфлікт інтересів 

з даного питання, тому участі у голосуванні брати не буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 1 особа (Сімонов А.В.). 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 59 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

проінформувала про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування старості Дронишинець Людмилі Сергіївні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 Не брали участі у голосування – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 60 додається). 

 

Міський голова Сімонов А.В. покинув залу засідань, головував на сесії 

секретар міської ради Пазюк С.Г. 

 

49. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 



забезпечення, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 1 особа. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 61 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження рішень виконавчого 

комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 Не брали участі у голосування – 2 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 62 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 526 

„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“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 Не брали участі у голосування – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 63 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Сенчило Г.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності.  



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування -5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 64 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Крицькому М.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: майдан 

Незалежності, 7В, м.Пирятин, яка підлягає зміні цільового призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 6 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 65 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 66 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 67 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження учасникам бойових дій проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 68 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу ОСББ „Злагода“ на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), розташованої за адресою: 

вул.Урожайна, 4, м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 6 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 69 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Башмакову П.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 6 осіб. 



ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 70 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Горбач О.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 71 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Павелко Л.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 72 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Тарасенку І.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 73 додається). 

 



62. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Клименко О.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 74 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Коник Л.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 75 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Коник Є.Д. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 76 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Конику І.В. на розроблення 



проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 6 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 77 додається). 

66. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Мокієнку М.П. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 78 додається) 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Пінаєвій Н.П. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 6 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 79 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Барабашу В.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 80 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Самойловій С.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 81 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Даниленко С.В. на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 6 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 82 додається). 

 

71. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Музиченку О.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосування – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 83 додається) 

 

72. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Чоботарьову О.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 6 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 84 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Кошману В.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 85 додається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Тарасенку О.І. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 4 особи. 

 

  



ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 86 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Запорожець Н.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 87 додається). 

 

76. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Великому Б.К. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 88 додається). 

 

77. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Даценку А.Г. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

   

 Не брали участі у голосування – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 89 додається). 



78. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Хомутовій Н.І. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 5 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 90 додається). 

 

79. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Швецовій Н.І. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 91 додається). 

 

80. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Найдюк Л.І. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 92 додається). 

 

81. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Вовченку І.О. проєкту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 93 додається). 

 

82. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Кондратенку О.М. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 94 додається). 

 

83. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Курочці О.М. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 4 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 95 додається). 

 

84. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Рознатовському В.Б. технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну їх передачу у приватну власність. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 96 додається). 

  

85. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Костяному О.С. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 97 додається). 

 

86. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Гончаренку В.М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

торгівлі та передачу її в оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 98 додається). 

 

87. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Харитоновою-Діабі О.М., гр.Харитоновим М.К., гр.Чесноковою Г.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 99 додається). 

 

88. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„ВІКТОРІЯ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 100 додається). 

 

89. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору сервітуту земельної ділянки з  

гр.Оверченко Л.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 101 додається). 

 

90. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

внесення змін до показників сільського бюджету Харківецької сільської ради на 

2020 рік.                             

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосування – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 102 додається). 

 



91. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

проведення відео трансляції засідань сесій міської ради в ОН-ЛАЙН режимі та 

щодо збільшення екрану у залі засідань на який виносяться проєкти рішень. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

інформації, який сказав, що питання відео трансляції вирішується, вже 

замовлений кабель потрібної довжини і потужності. Щодо збільшення екрану, 

повідомив що його планується розмістити в центрі зали, що дасть змогу 

покращити зображення. 

 

 Головуючий, секретар міської ради Пазюк С.Г., подякував усім за роботу 

та оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


