
  

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання третьої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

23 грудня 2020 року № 3 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 25 депутатів 

 

Відсутні: Рябоконь О.П. 

  

На сесію запрошені депутати Полтавської обласної ради, Лубенської 

районної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому, 

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 третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Гусак О.М.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально Гуцаленко О.М., Близнюк В.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Депутат міської ради Гусак О.М. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Криворучко В.В., Білик Ю.В., Ящик 

В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд третьої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання виноситься 63 питання. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 17,18, 21 та 22 грудня 2020 року. Таким 

чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 63 питання та, 

відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень 

тощо). 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

Гаркавенко О.М., депутат міської ради, запропонував внести до порядку 

денного питання „Про внесення змін до Програми щодо запобігання 

поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством "Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради" на 2020-2021 рік“ та розглянути його 

другим. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо включення до порядку 

денного даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Сімонов А.В., міський голова, запропонував доповнити порядок денний 

питання „Про звернення Пирятинської міської ради щодо недопущення 

збільшення тарифу на послуги розподілу природного газу “. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на головування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання третьої сесії міської 

ради, який налічує 65 питань та „Різне“. 

  

Порядок денний: 

 1. Про затвердження Стратегії розвитку Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

 2. Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством "Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради" на 2020-2021 рік. 

 3. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році  

 4. Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних 

послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади  

комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2021 році 

 5. Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних 

послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині 

первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних 

послуг та енергоносіїв комунального підприємства „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради                  

у 2021 році 

 6. Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2021 рік 

 7. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік 

 8. Про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік 



9. Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2021 рік 

 10. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській громаді Полтавської 

області на 2021 рік 

11. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

12. Про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю на 2021 рік“ 

13. Про затвердження Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

14. Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

15. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

16. Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“ 

17. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих 

органів апарату Пирятинської міської ради на 2021 рік 

18. Про встановлення нормативу відрахування у 2021 році комунальними 

підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади 

19. Про бюджет Пирятинської міської територіальної  громади на 2021 

рік 

20. Про внесення змін до показників Малютинського сільського бюджету 

на 2020 рік 

21. Про внесення змін до показників сільського бюджету Харківецької 

сільської ради на 2020 рік 

22. Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 

плати 

23. Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти на 2021 рік 

24. Про зміну назви закладів загальної середньої освіти 

25. Про зміну назви закладів дошкільної освіти 

26. Про зміну назви станції юних натуралістів 

27. Про внесення змін до установчих документів 

28. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр 

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради Полтавської області 

у новій редакції 



29. Про внесення змін до рішення сьомої сесії сьомого скликання 

Пирятинської міської ради від 24 лютого 2016 року № 31 „Про набуття 

повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухомість та бізнесу“ 

30. Про прийняття та вхід до складу засновників комунального 

підприємства ,,Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради 

31. Про зміну назви, затвердження Положення про Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинської міської 

ради та переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання 

32. Про внесення змін до Положення про загальний відділ та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради 

33. Про створення Трудового архіву Пирятинської міської ради, 

затвердження Положення, структури та загальної чисельності  

34. Про затвердження Положення про Управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради 

35. Про Пирятинський центр соціальних служб 

36. Про прийняття юридичної особи Пирятинської центральної районної 

бібліотеки у комунальну власність Пирятинської міської територіальної 

громади 

37. Про прийняття майна спільної власності територіальних громад 

Лубенського району  

38. Про прийняття індивідуального майна підприємств, установ і 

організацій із спільної власності територіальних громад Лубенського району у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади 

39. Про затвердження логотипу та брендбуку Пирятинської міської 

територіальної громади 

40. Про затвердження Кодексу етики депутатів Пирятинської міської ради  

41. Про передачу основних засобів комунальному підприємству  

„Каштан“  

42. Про передачу витрат комунальному підприємству „Каштан“ 

43. Про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових 

відходів з території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

44. Про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових 

відходів з території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

45. Про скасування рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року  № 527  

46. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

47. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

48. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  



49. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

50. Про надання дозволу гр.Бабахаєву А.Б.- О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

51. Про надання дозволу гр.Таранець Р.П. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

52. Про надання дозволу гр.Безпалько В.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

53. Про надання дозволу гр.Хрєнову Ю.О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

54. Про надання дозволу гр.Хрєновій В.Д. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

55. Про надання дозволу гр.Черненку В.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

56. Про надання дозволу гр.Витушко В.С. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

57. Про затвердження гр.Дралу І.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

58. Про надання дозволу підприємству Пирятинської районної спілки 

споживчих товариств „Заготконтора“ на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

59. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-

АГРО“ технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки в оренду  

60. Про внесення змін до рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 №  143 „Про надання 

дозволу Пирятинській філії АТ „Полтаваобленерго“ на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с.Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області“ 

61. Про прийняття земель державної власності сільськогосподарського 

призначення  у комунальну власність Пирятинської міської ради 

62. Про організаційні заходи щодо підготовки документації до земельних 

торгів (аукціону) 



63. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної  власності  загального користування , 

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

64. Про розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності, розташованої за 

адресою: вул.Цибаня, 100, в м.Пирятин 

65. Про звернення Пирятинської міської ради щодо недопущення 

збільшення тарифу на послуги розподілу природного газу 

66. 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 2 годин  

30 хвилин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяв депутат міської ради Куча О.Є., голова депутатської  

фракції „За майбутнє“, який поцікавився, чи ведеться пряма трансляція сесії та 

повідомив, що фракція „За майбутнє“ буде підтримувати рішення „Про бюджет 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“, хоча він ще буде 

доопрацьовуватися протягом року. 

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

інформації, який довів до відома, що на даний час відео трансляція засідання 

ведеться. 

Сімонов А.В., міський голова, який, коментуючи виступ депутата                 

Кучі О.Є. сказав, що бюджет на 2021 рік необхідно затвердити. Протягом року 

будуть виклики, тому потрібно буде вносити корективи, але у керівництва 

міської ради є напрацьована модель та визначені пріоритети – це асфальтування 

доріг, підтримка медицини, благоустрій, ремонт водогонів, будівництво 

каналізаційного колектора, ремонти дитячих садків тощо. 

Захарченко А.О., депутат міської ради, яка повідомила, що сесія міської 

ради розпочалася із запізненням, оскільки, на її думку, було порушено права 

одного із журналістів, якого не впускали до сесійної зали. Запропонувала 

спільно вирішити дане питання. 

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що вирішити дане питання 

повинні правоохоронні органи, оскільки воно належить до їх компетенції. 



Представник ЗМІ, про якого йде мова, постійно відвідує комісії та сесії міської 

ради, але розклеювання плакатів та похоронний вінок з незрозумілими 

надписами, які він приніс перед засіданням до сесійної зали, не відповідає 

етичним нормам журналіста. Наявність статусу журналіста не дає йому права 

порушувати закон, тому працівники поліції змушені були відреагувати на таку 

поведінку. 

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який повідомив про утворення трьох 

депутатських фракцій: „Батьківщина“ у складі шести осіб, уповноваженою 

особою, яка буде представляти депутатську фракцію у Пирятинській міській 

раді, обрано Жданова Олексія Івановича (заява додається); „Слуга народу“ у 

складі трьох осіб, уповноваженою особою, яка буде представляти депутатську 

фракцію у Пирятинській міській раді, обрано Міхєєва Дмитра Сергійовича 

(заява додається); „Опозиційна платформа за життя“ у складі трьох осіб, 

уповноваженою особою, яка буде представляти депутатську фракцію у 

Пирятинській міській раді, обрано Люльченка Олександра Анатолійовича 

(заява додається). 

Гусак О.М., депутат міської ради, який проінформував про утворення 

депутатської фракції „Радикальна партія“ у складі двох осіб. Уповноваженою 

особою, яка буде представляти депутатську фракцію у Пирятинській міській 

раді, обрано Гусака Олексія Миколайовича (заява додається). 

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив про зміну назви 

громадської організації „Пирятинська районна організація ветеранів“ на 

„Відокремлений підрозділ організації ветеранів України у Пирятинській міській 

територіальній громаді“. 

Пунько Наталія, представник громадськості, яка сказала, що на її думку, в 

бюджеті не закладені кошти на розвиток та утримання закладів культури 

громади. Це питання викликало жваве обговорення у соціальних мережах, 

оскільки населення вкрай стурбоване такою новиною. Працівники культури, 

особливо у сільських населених пунктах, також стурбовані цією ситуацією, 

оскільки в перспективі можуть залишитися без роботи.  

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що в бюджеті на 2021 рік у 

повному обсязі передбачені видатки на фінансування заробітної плати для всієї 

штатної чисельності працівників галузі культури, включаючи сільські клуби та 

бібліотеки. Ні про яке скорочення чи закриття закладів культури мова не йде. У 

зв’язку з реформою децентралізації деякі зміни очікуються у кожній сфері, але 

це буде відкритий процес.  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

про затвердження Стратегії розвитку Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 – 2025 роки. Повідомила, що до Стратегії включено всі 

напрямки для всебічного розвитку громади. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 103 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської лікарні“, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" 

на 2020-2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гаркавенко О.М., депутат міської ради, який повідомив, що змінами 

передбачено придбання засобів захисту, інших лікарських засобів, систем, 

кисню медичного, дезінфікуючих засобів, інших виробів медичного 

призначення, паливно-мастильних матеріалів, кошти на оплату транспортних 

послуг по підвезенню кисню, облаштування системи киснепостачання в 

терапевтичне та неврологічне відділення, придбання продуктів харчування для 

харчування хворих в стаціонарних відділеннях на загальну суму 300,0 тис. грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 104 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської лікарні“, яка проінформувала про 

затвердження Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 105 додається). 

 

4.СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської лікарні“, яка проінформувала про 

затвердження Програми співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади  

комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 106 додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

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

санітарної допомоги“, яка проінформувала про затвердження Програми 

співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської 

територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для 

покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального 

підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради у 2021 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., який запитав про стан виплати заробітної плати працівникам 

КП „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“. 

 Киричевський Є.М., в.о. директор КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, який сказав, що кошти, які надійдуть від НСЗУ 

працівники отримають орієнтовно 20 січня. Повністю розрахуватися із 

працівниками можливо тільки за підтримки бюджету територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 107 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

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



 розвитку, яка проінформувала про затвердження Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 108 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження Програми висвітлення 

діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 109 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 110 додається). 

 

9.СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

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/13_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%99,%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96,%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20(2).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/13_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%99,%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96,%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20(2).pdf


ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 111 додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

 Плетіня С.М., голову місцевого осередку, який проінформував про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській громаді Полтавської 

області на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гусак О.М., депутат міської ради, який запитав, чи передбачено у 

Програмі кошти на освітлення центрального стадіону „Ювілейний“. 

 Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що на капітальні видатки 

спортивної галузі у бюджеті зарезервовано 3 млн. грн. В наступному році буде 

напрацьована концепція щодо модернізації стадіону. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 112 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

 Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 113 додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

 Дубецького Б.В., голову ветеранської організації, який проінформував  

про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-економічних прав 

ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з інвалідністю на 

2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 1 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 114 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження Програми з 

охорони навколишнього природного середовища на території Пирятинської 

міської територіальної громади на період 2021-2022 років. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 115 додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

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

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття 

проєкту рішення за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Тристан О.В., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної 

власності, який запропонував виключити з Програми заходи щодо придбання 

штучної ялинки та мобільної сцени на загальну суму 950,0 тис. грн. 

 Ящик В.М., депутат міської ради, який запитав, чи передбачені у 

Програмі кошти на проведення благоустрою у сільській місцевості. 

 Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що у Програмі 

передбачені кошти по напрямках діяльності, без поділу на село чи місто. Для 

визначення потреб кожного населеного пункту, планується провести робочу 

нараду з керівниками комунальних підприємств та старостами сіл. 

 



 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо вилучення з 

Програми заходів стосовно придбання штучної ялинки та мобільної сцени.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, чи були сформовані 

пропозиції до Агентства місцевих доріг Полтавської області щодо 

першочергового ремонту доріг обласного значення, які розташовані на 

території громади. 

 Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що днями від Агентства 

надходив запит стосовно порушеного питання. Міська рада надала відповідь, де 

першочерговим визначила напрямок дороги Березова Рудка – Нові 

Мартиновичі. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 116 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

інформації, який проінформував про внесення змін до Програми інформатизації 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. 

Відповідаючи на запитання депутата Кучі О.Є. щодо збільшення екрану у 

сесійній залі, повідомив, що при розподілі вільного залишку будуть внесені 

відповідні пропозиції.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 117 додається). 



16.СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження Програми „Стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“ 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 118 додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження структури та загальної чисельності 

виконавчих органів апарату Пирятинської міської ради на 2021 рік 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 119 додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

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

про встановлення нормативу відрахування у 2021 році комунальними 

підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 120 додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

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

бюджет Пирятинської міської територіальної  громади на 2021 рік. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що на даний час бюджет 

Пирятинської міської територіальної громади у великій мірі залежить від 

надходження акцизного податку. Щоб вирішити питання залежності, міський 

голова поставив перед керівництвом завдання: перебудуватися так, щоб 

територіальна громада могла забезпечити своє поточне утримання без 

врахування акцизного податку. На думку виступаючого акциз можна 

використовувати тільки на розвиток громади та фінансування важливих 

соціальних Програм. 

  

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 Оскільки від присутніх не надійшло ніяких пропозицій до проєкту 

рішення, головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 121 додається). 

 

 Головуючий, міський голова Сімонов А.В., оголосив десятихвилинну 

перерву у засіданні. 

 

Головування на сесії продовжив секретар міської ради Пазюк С.Г. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до показників Малютинського сільського бюджету на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 122 додається). 

 



21.СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до показників сільського бюджету Харківецької сільської ради на 

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 123 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної 

середньої освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та 

батьківської плати. Відповідаючи на запитання депутата Тристана О.В. щодо 

розміру батьківської плати, повідомив, що проєктом пропонується харчування 

учнів 1-4 класів, крім пільгових категорій дітей, проводити за рахунок коштів 

бюджету міської територіальної громади та батьківської плати з розрахунку              

16 гривень (12 гривень – бюджет міської територіальної громади та 4 гривні – 

батьківська плата). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 124 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 
проінформував про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти на 2021 рік. Повідомив, що проєктом рішення пропонується 
затвердити розмір вартості харчування дітей на 2021 рік в сумі 35 грн 00 коп. на 
день (для міста: 60% - кошти бюджету міської територіальної громади, 40% - 
батьківська плата; для села: 40% - батьківська плата, 60% - кошти бюджету 
міської  територіальної громади). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 125 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про зміну назви закладів загальної середньої освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 126 додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про зміну назви закладів дошкільної освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 127 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про зміну назви станції юних натуралістів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 128 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до установчих документів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 129 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр 

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради Полтавської області 

у новій редакції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 130 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу, який проінформував 

про внесення змін до рішення сьомої сесії сьомого скликання Пирятинської 

міської ради від 24 лютого 2016 року № 31 „Про набуття повноважень з 

державної реєстрації речових прав на нерухомість та бізнесу“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 131 додається). 

 

30.СЛУХАЛИ: 

 Коваленко Т.В., заступника міського голови, яка проінформувала про 

прийняття та вхід до складу засновників комунального підприємства 

,,Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 132 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

 Зайченка С.О., директора Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району, який 

проінформував про зміну назви, затвердження Положення про Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинської 

міської ради та переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 133 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про внесення змін до Положення про 

загальний відділ та інформаційного забезпечення виконкому міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 134 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про створення Трудового архіву 

Пирятинської міської ради, затвердження Положення, структури та загальної 

чисельності.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 135 додається). 

 



34. СЛУХАЛИ: 

 Міхєєва Д.С., начальника управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності, який проінформував про затвердження Положення про 

Управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності Пирятинської міської 

ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 136 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про Пирятинський центр 

соціальних служб. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 137 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

 Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму, яка проінформувала  

про прийняття юридичної особи Пирятинської центральної районної бібліотеки 

у комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 138 додається). 

 

37.СЛУХАЛИ:  

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



 проінформувала про прийняття майна спільної власності територіальних 

громад Лубенського району.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 139 додається). 

 

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

головування. 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття індивідуального майна підприємств, установ і 

організацій із спільної  власності територіальних громад Лубенського району у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 140 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

 Новікова О.О., головного спеціаліста відділу муніципальних ініціатив та 

інвестицій, який проінформував про затвердження логотипу та брендбуку 

Пирятинської міської територіальної громади. Повідомив, що із трьох 

запропонованих ескізів, шляхом електронного голосування на офіційному сайті 

міської ради, був визначений переможець. В основу логотипу, який переміг, 

закладена літера „П“, яка символізує Пирятинську громаду. Стріла взята із 

герба міста, арка означає міцну опору. Реалізація даного проєкту стала 

можливою завдяки допомоги та підтримки Запоріжської консалтингової 

компанії, яка фінансувала даний проєкт на суму 197 000 грн. Крім того 

експерти та менеджери компанії постійно надавали консультації та допомагали 

сестиматизовувати дані. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Солдатова І.В., начальник управління економіки, яка пояснила, що власна 

символіка розроблена для використання на офіційних документах, 

оголошеннях, банерах та іншій представницькій продукції з метою 



популяризації громади. Відповідаючи на запитання депутатів щодо процедури 

вибору логотипу, повідомила, що управління економіки вивчало думку 

населення за допомогою анкетування та розміщення інформації на офіційному 

сайті Пирятинської міської ради. Разом з тим проводилася робота із сільськими 

головами. Участь у голосуванні взяло 183 особи. 

 Бартошак В.А., Хоменко О.В., Близнюк В.І., Ящик В.М., депутати міської 

ради, які взяли участь у обговоренні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 141 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Кодексу етики депутатів Пирятинської 

міської ради. Повідомила, що дане питання детально розглядалося на постійній 

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

діяльності, етики, та ЗМІ. Відповідаючи на запитання секретаря міської ради 

Пазюка С.Г. щодо автора проєкту Кодексу, повідомила, що координатором є 

міжнародний офіс Конгресу Ради Європи, представник якого відвідала міську 

раду для напрацювання якісної моделі документа. Зазначила також, що не всі 

міські ради в кінцевому результаті мають такий якісний документ. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 142 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу основних засобів комунальному підприємству  

„Каштан“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 143 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу витрат комунальному підприємству „Каштан“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 144 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про визначення надавача послуг з вивезення твердих 

побутових відходів з території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 145 додається). 

 

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

на сесії секретар міської ради Пазюк С.Г. 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про визначення надавача послуг з вивезення рідких 

побутових відходів з території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 146 додається). 



45.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про скасування рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 527. 

 

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

головування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 147 додається). 

 

46. 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“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 148 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 149 додається). 

 

48. 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“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 150 додається). 

 

49. 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“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 151 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Бабахаєву А.Б.- О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 152 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Таранець Р.П. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 153 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ:  

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

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 154 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Хрєнову Ю.О. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 155 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Хрєновій В.Д. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 156 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Черненку В.Г. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 157 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Витушко В.С. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 158 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про затвердження гр.Дралу І.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 159 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу підприємству Пирятинської районної 

спілки споживчих товариств „Заготконтора“ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 160 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про затвердження товариству з обмеженою 

відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі земельної ділянки в оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 161 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про внесення змін до рішення шістдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 143 

„Про надання дозволу Пирятинській філії АТ „Полтаваобленерго“ на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с.Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 162 додається). 

 

61.СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про прийняття земель державної власності 

сільськогосподарського призначення у комунальну власність Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 163 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про організаційні заходи щодо підготовки документації до 

земельних торгів (аукціону). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 164 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про затвердження технічної документації щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загального 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 165 додається). 

 

 



64. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності, розташованої за 

адресою: вул.Цибаня, 100, в м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 166 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу, який проінформував 

про звернення Пирятинської міської ради щодо недопущення збільшення 

тарифу на послуги розподілу природного газу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пазюк С.Г., секретар міської ради, який повідомив, що перед початком 

засідання сесії міської ради, під стінами адмінбудинку відбулася акція протесту 

проти збільшення тарифу на послуги розподілу природного газу АТ 

„Лубнигаз“. Громада обурена підняттям тарифів та вимагає їх скасувати. 

Проєктом рішення пропонується схвалити звернення Пирятинської міської 

ради до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг та АТ„ЛУБНИГАЗ“ щодо недопущення 

збільшення тарифу на послуги розподілу природного газу для 

АТ„ЛУБНИГАЗ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 167 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Курочку О.С., депутата міської ради, який рекомендував відділу із 

земельних та екологічних питань (Стадник Є.В.) не виносити на сесію міської 

ради питання щодо будівництва індивідуальних гаражів, якщо їх місце 

розташування не погоджено з усіма комунальними службами, оскільки є 

випадки, коли гаражі побудовані на мережах. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який рекомендував начальнику відділу із 

земельних та екологічних питань врахувати зауваження депутата Курочки О.С. 

та ретельно готувати земельні питання. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Гаркавенка О.М., депутата міської ради, який запропонував звернутися до 

депутатів Полтавської обласної ради щодо передачі приміщення аптеки № 85 

(вул. Соборна, 47, м.Пирятин) у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 Гусака О.М., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

збереження приміщення Пирятинської районної санітарно-епідеміологічної 

станції. 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який виявив бажання бути членом 

комісії з прийому-передачі новозбудованих ФАПів у населених пунктах Велика 

Круча та Березова Рудка. 

 Кирпиченка В.Є., журналіста, який довів до відома прохання жителів 

громади, щодо недопущення закриття будь-якого закладу культури в 

м.Пирятин і на території створеної громади. 

 

 Головуючий, міський голова Сімонов А.В., подякував усім за роботу та 

оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


