
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання шістдесят шостої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

25 лютого 2020 року № 73 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 18 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Войпанюк В.К. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Томко С.Я. 

 Щур Т.Г. 

 Якименко А.В. 

 

 На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та 

спеціалісти апарату міської ради, керівники комунальних підприємств, закладів 

освіти, культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

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

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Клименко Ю.В., Михайлюк О.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 
 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



 Депутат Кривобок В.І. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Жайворонок О.Л., Клепач В.М., Солонський С.П. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на пленарне засідання шістдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 68 питань. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 17, 18, 21, 24, 25 лютого 2020 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує              

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2019 році  

2. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

3. Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2019 рік  

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік  

5. Про затвердження на посаді заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради  

6. Про призначення керівника комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“  

7. Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519  

8. Про затвердження Плану дій щодо просування гендерної рівності у 

Пирятинській міській обʼєднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки  

9. Про затвердження Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік“  

10. Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2020 рік 

11. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2020 році  



12. Про затвердження Програми створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

13. Про затвердження Програми „Забезпечення цивільного захисту 

жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“  

14. Про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік  

15. Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятин у літній період 2020 року  

16. Про затвердження Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  

17. Про затвердження Програми зайнятості населення на 2020 рік  

18. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік  

19. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік  

20. Про внесення змін до Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“ на 2020 рік  

21. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2020 рік  

22. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 

2020 рік  

23. Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проєктних 

пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

24. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку Центру 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради на 2019-2020 роки  

25. Про співфінансування проєкту „Реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: вул. Визволення, 2А в м.Пирятин Полтавської області“  

26. Про погодження співфінансування проєкту „Реконструкція 

підвального приміщення в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: 

вул.Визволення, 2А в м.Пирятин Полтавської області“  

27. Про погодження співфінансування проєкту „Капітальний ремонт 

кабінету хімії Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради по 

вул.Визволення, 2А в м.Пирятин Пирятинського району Полтавської області. 

Коригування“  

28. Про погодження співфінансування придбання шкільного автобусу  

29. Про погодження співфінансування придбання шкільного автобусу з 

обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами 



30. Про погодження співфінансування придбання обладнання для 

харчоблоків Пирятинського ліцею та Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6  

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

територіальної громади на 2020 рік  

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

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік  

33. Про передачу витрат з реконструкції покрівлі Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів № 6, що перебуває у 

комунальній власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

34. Про передачу витрат з реконструкції вуличного освітлення, що 

перебуває у комунальній власності Пирятинської міської об‘єднаної 

територіальної громади  

35. Про передачу основних засобів КП „Каштан“  

36. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади пам’ятників, що розташовані на території 

сіл Олександрівка та Верхоярівка Пирятинського району Полтавської області  

37. Про передачу пам’ятників, що розташовані на території сіл 

Олександрівка та Верхоярівка Пирятинського району Полтавської області  

38. Про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  

39. Про внесення змін до Договору про співробітництво територіальних 

громад по реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних 

послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської 

міської ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад  Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області  

40. Про набуття повноважень з питань державної реєстрації актів 

цивільного стану  

41. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

42. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період  

43. Про розроблення генеральних планів та планів зонування території 

сільських населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади  

44. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

45. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

46. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-

АГРО“ технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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/7_%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%202020.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7_%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%202020.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7_%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%202020.pdf


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

земельної ділянки в оренду  

47. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для 

товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради за межами населених пунктів від 04.02.2010 та 

додаткової угоди від 01.08.2019  

48. Про надання дозволу гр.Лук’янцю О.Д. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

49. Про затвердження гр.Ліпулат О.В., гр.Бієнко І.О. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

50. 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  

51. Про надання дозволу гр.Кондратенку Є.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

52. Про надання дозволу гр.Мисаку Б.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства  

53. Про затвердження гр.Лопушенко Н.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

54. Про затвердження гр.Чийпеш О.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

55. Про надання дозволу гр.Ілляшенку О.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

56. Про надання дозволу гр.Тягуну О.А. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

57. Про надання дозволу гр.Лісовичу О.С. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

58. Про надання дозволу гр.Дралу І.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

59. Про укладення договору оренди земельної ділянки з           

гр.Проценко Н.М. 

60. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Рябокінь І.Я. 

61. Про затвердження гр.Скочку В.І. технічної документації із 

землеустрою та укладення договору оренди земельної ділянки  

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/3_%20%D0%A3%D0%91%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.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/3_%20%D0%A3%D0%91%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.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/3_%20%D0%A3%D0%91%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.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/3_%20%D0%A3%D0%91%D0%94%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.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/2_%20%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.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/2_%20%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.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/2_%20%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%9E%D0%A1%D0%93.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/1_%20%D0%A7%D0%98%D0%99%D0%9F%D0%95%D0%A8%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6.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/1_%20%D0%A7%D0%98%D0%99%D0%9F%D0%95%D0%A8%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6.pdf


62. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „Полтава-

Капітал“  

63. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вул.Цибаня в м.Пирятин  

64. Про розроблення технічної документації із землеустрою шодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загального 

користування, розташованої за адресою: вул.Соборна, 17А, м.Пирятин  

65. Про розроблення проєкту землеустрою на земельну ділянку площею 

0,18 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 

вул.Європейська, 171А, м.Пирятин  

66. Про розроблення проєктів землеустрою на земельні ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради  

67. Про виправлення механічної описки  

68. Про надання дозволу Пирятинській філії АТ „Полтаваобленерго“ на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області  

69. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 
 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

шістдесят шостої сесії в цілому. 
 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 
 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання шістдесят шостої сесії 

міської ради, який налічує 68 питань та „Різне“. 

 
Пропонується такий регламент роботи сесії: 

інформація по питанню № 1 порядку денного  –     1 год. 

інформація по питаннях № 2 - 4 порядку денного  – до 15 хв. 

інформація по інших питаннях   – до   5 хв. 

для виступів в обговоренні   – до   3 хв. 

питання-відповіді   - в межах 1-2 хв. 

 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 3 годин, після розгляду семи 

питань порядку денного зробити перерву на 10–15 хвилин, після чого 

продовжити роботу сесії. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого 

скликання міський голова Рябоконь О.П. проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради в міжсесійний період з              

20 січня до 24 лютого 2020 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 
1. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2019 році.  

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про упорядкування організаційної 

структури Пирятинської міської ради, запровадження нових інструментів 

відбору кадрів для роботи в муніципалітеті, забезпечення організаційно-

кадрового супроводу професійної діяльності працівників виконавчого комітету 

міської ради у 2019 році. 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про реалізацію 

основних завдань відділу: організацію чіткої системи ведення діловодства та 

єдиного порядку роботи з документами у міській раді, її виконавчому комітеті; 

здійснення контролю за підготовкою, проходженням і виконанням службових 

документів, за організацією виконання рішень міської ради та її виконавчого 

комітету, за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, запитів на 

публічну інформацію, надання відповідей на звернення громадян; забезпечення 

збереження документів поточного діловодства та їх підготовку до здачі до 

архівного відділу Пирятинської районної державної адміністрації; висвітлення 

діяльності Пирятинської міської ради у засобах масової інформації та на 

офіційному вебсайті Пирятинської міської ради у 2019 році. 

Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг 

виконкому міської ради, яка проінформувала про роботу Центру надання 

адміністративних послуг як сучасного сервісу для громадян, розширення 

спектру послуг, запровадження нових підходів в обслуговуванні клієнтів і в 

управлінні персоналом у 2019 році. 
Сироту М.А., головного спеціаліста відділу державної реєстрації 



виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання повноважень у 

сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2019 році. 

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

який проінформував про виконання повноважень щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Повідомив, що в 2019 році забезпечено захист законних прав Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади в цивільних, адміністративних, 

господарських судах, проведено роботу щодо дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, забезпечено роботу громадської приймальні 

по наданню безоплатної юридичної допомоги, адміністративної комісії при 

виконкомі міської ради. 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про забезпечення 

реалізації державної політики у сферах захисту інформації, покращення якості 

наданих послуг шляхом організації запровадження сучасних розробок у сфері 

інформаційних технологій у 2019 році. 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про виконання повноважень у сфері соціально-

економічного і культурного розвитку, планування та обліку, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування населення у 2019 році. 

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

проінформувала про виконання повноважень у сфері бюджету і фінансів у   

2019 році. 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про роботу відділу у 2019 році. 

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

проінформувала про діяльність освітньої галузі у 2019 році. 

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

проінформувала про виконання повноважень у галузі культури у 2019 році. 

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

ради, яка проінформувала про виконання повноважень у сфері соціального 

захисту населення у 2019 році. 

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

міької ради, яка проінформувала про виконання повноважень з питань захисту 

прав дитини на території Пирятинської ОТГ у 2019 році. 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про роботу Центру у   

2019 році: супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

прийомної сімʼї та дитячого будинку сімейного типу, надання соціальних 

послуг сім’ям з дітьми, реалізацію заходів Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2019 рік. 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 



виконання повноважень у галузі будівництва та житлово-комунального 

господарства у 2019 році. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що у зв’язку з 

перевищенням часу, відведеного для розгляду першого питання порядку 

денного, інформування припиняється. З повним текстом звіту про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2019 році можна ознайомитися 

на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради. Оскільки заперечень від 

депутатів не було, на завершення озвучив напрями діяльності виконавчого 

комітету на 2020 рік. (Звіт додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, які перспективи завершення будівництва 

полігону твердих побутових відходів. 

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

міської ради, який проінформував, що сьогодні відбулося засідання постійної 

комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування, на якій розглянуто заявку Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації стосовно виділення коштів 

обласного бюджету на завершення будівництва полігону твердих побутових 

відходів в м.Пирятин. Комісія підтримала цю заявку і рекомендувала сесії 

обласної ради прийняти відповідне рішення. 

Рябоконь О.П., міський голова, який доповнив, що доля полігону в 

Пирятині цілковито в руках Департаменту, який є замовником робіт на цьому 

об’єкті. Завершення будівництва в значній мірі залежатиме від того, як поведе 

себе обласна влада, як вона буде реагувати на наші вимоги щодо здійснення 

контролю за ходом будівництва з боку міської ради, адже свої зобов’язання 

щодо співфінансування об’єкта ми виконали в повному обсязі. На 

попередньому етапі будівництва ці вимоги повністю ігнорувалися. В результаті 

по цьому об’єкту відкрито кримінальну справу, роботи призупинено. 

Керівництвом міської ради проведено ряд зустрічей з новим керівником 

обласної державної адміністрації за участю Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства та 

Департаменту екології та природних ресурсів, обговорено наші вимоги 

стосовно відновлення фінансування з обласного бюджету та завершення 

будівництва полігону до кінця цього року. Відповідно до рекомендацій 

постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування сесія обласної ради, яка відбудеться 28 лютого, прийме 

рішення щодо виділення коштів на будівництво. Також проінформував, що 

німецько-українським проєктом „Реформа управління на сході України“ (GIZ) 

партнерами для реалізації Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Північно-західного регіону Полтавської області 

визначено Пирятинську і Лохвицьку об’єднані громади. Пирятинська міська 



рада зацікавлена у реалізації цієї Програми, а для цього необхідно 

якнайшвидше завершити будівництво полігону, звільнити земельну ділянку для 

розміщення сортувальної лінії, яку буде придбано за рахунок коштів проєкту. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Звіт про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради за 2019 рік 

взяти до відома. (Рішення № 76 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання Плану соціально-економічного розвитку 

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

відома. (Рішення № 77 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Рябоконя О.П., міського голову, який прозвітував про здійснення 

державної регуляторної політики Пирятинською міською радою та її 

виконавчим комітетом за 2019 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом в 2019 році взяти до 

відома. (Рішення № 78 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за 2019 рік. 

 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік  з урахуванням офіційних  трансфертів по: 

доходах у сумі 155 117,3 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду   

144 708,3 тис. грн, по спеціальному фонду 10 409,0 тис. грн.; 

видатках у сумі 150 358,9 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду 

124 778,8  тис. грн, по спеціальному фонду 25 580,1  тис. грн. (Рішення № 79 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про затвердження 

на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради та представив кандидатуру на цю посаду – Безушко Людмилу Сергіївну. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Безушко Л.С., кандидат на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, яка сказала, що вбачає користь від 

перебування на цій посаді перш за все у спрямуванні командної роботи на 

результат: досягнення економічного розвитку, залучення інвестицій, розвиток 

реального сектору економіки, розширення бази оподаткування, наповнення 

доходної частини бюджету, раціональне та ефективне використання бюджетних 

коштів, вжиття заходів щодо збереження набутого за кошти платників податків 

майна. Важливо, що впровадження цих заходів відбуватиметься в період 

реформи децентралізації, безпосередньо – фінансової децентралізації. 

Наголосила, що має бажання та потенціал бути корисною для громади. 

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

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

захисту, який підтримав кондидатуру Безушко Л.С. та запропонував поставити 

проєкт рішення на голосування. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Скочко О.М.). 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити на посаду заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Безушко Людмилу Сергіївну. (Рішення № 80 

додається). 

 

Присутні оплесками привітали Безушко Л.С. із затвердженням на посаду 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради. 



6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про призначення керівника комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“. Повідомив, що, за 

результатами конкурсного відбору, конкурсною комісією рекомендовано 

призначити на цю посаду Курочку Олександра Степановича. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що на вебсайті Пирятинської 

міської ради розміщено посилання, за яким можна переглянути відеозаписи 

засідань конкурсної комісії та презентацію стратегії розвитку комунального 

підприємства, яку представив Курочка О.С. Зазначив, що під час співбесіди 

обговорено питання щодо вжиття заходів зі стягнення боргів за надані 

комунальні послуги, впровадження нових форм роботи, забезпечення 

ефективної фінансово-господарської діяльності підприємства та його розвитку. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який від імені присутніх подякував 

Дуброву М.Я. за багаторічну сумлінну роботу на посаді директора 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“. 

 

Присутні оплесками привітали Дуброва М.Я. 
 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Михайлюк О.В.). 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Призначити на посаду керівника комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ Курочку Олександра Степановича на 

умовах строкового трудового договору (контракту) строком на 3 роки з            

02 березня 2020 року. (Рішення № 81 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від     

23 грудня 2019 року № 519. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519, а саме:  

ввести у відділ освіти, молоді та спорту міської ради 1 штатну одиницю 

головного спеціаліста.  

2.  Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчих органів 

апарату Пирятинської міської ради на 2020 рік в кількості 74,0 штатні одиниці, 

в тому числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості             

62,0 штатні одиниці. (Рішення № 82 додається). 

 

Головуючий оголосив перерву до 16 год. 30 хв.  

 

Після перерви сесія продовжила роботу у складі 16 депутатів та 

міського голови. Депутат Горбачов О.В. залишив пленарне засідання. 

Тимчасово був відсутній депутат Клепач В.М. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

дій щодо просування гендерної рівності у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020-2021 роки.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клепач В.М., Хоменко О.В. не брали участі в голосуванні. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити План дій щодо просування гендерної рівності у 

Пирятинській міській обʼєднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки 

(далі – План), що додається. 

2. Відповідальним виконавцям Плану інформувати кожні пів року до      

05 числа місяця, наступного за звітним періодом, про стан його виконання  

Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(Кабушка Ю.В.). (Рішення № 83 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Програми 

„Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної власності 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“. 

 

Депутат Клепач В.М. повернувся до зали засідань. 
 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Енергоефективність та енергозбереження на 

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

(Рішення № 84 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2020 рік. 
 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму сприяння створенню ОСББ на 2020 рік. (Рішення  

№ 85 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

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

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт у 2020 році. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт, у 2020 році. (Рішення № 86 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження Програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. (Рішення № 87 

додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника Пирятинського районного сектору ГУ ДСНС 

України в Полтавській області, який проінформував про затвердження 

Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ 

на 2020 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської  міської ОТГ на 2020 рік“. (Рішення № 88 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Безпечна громада“ на 2020 рік. (Рішення № 89 

додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора коммунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про затвердження Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2020 року. 
 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму організації рятування людей на водних об’єктах 

міста Пирятин у літній період 2020 року. (Рішення № 90 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора коммунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про затвердження Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. 
 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму придбання обладнання для облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2020 рік. (Рішення № 91 додається). 
 

17. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки, яка проінформувала про затвердження 

Програми зайнятості населення на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму зайнятості населення на 2020 рік. (Рішення № 92 

додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Скочка В.І., директора коммунального підприємства „Каштан“, який 

проінформував про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 



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

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

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

редакції. (Рішення № 93 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на      

2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення шістдесят 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня  

2019 року № 504 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 94 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“ на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 508 ,,Про 

затвердження Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“ на 2020 рік 

(далі – Програма), виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 95 

додається).  

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2020 рік. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 510 ,,Про 

затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік“ (далі 

– Програма), виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 96 додається).  

 

22 СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову місцевого осередку громадської організації ВФСТ  

„Колос“ у Пирятинському районі, який проінформував про затвердження 

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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 2020 рік. 

(Рішення № 97 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 515 „Про 

затвердження Програми реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 



громади на 2020 рік “, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 98 

додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 11 вересня 2019 року № 334 „Про 

затвердження Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки“ (далі 

Програма), виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 99 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про співфінансування проєкту 

„Реконструкція та впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 

технологій в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: вул.Визволення, 

2А в м.Пирятин Полтавської області“.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

В разі перемоги проєкту „Реконструкція та впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: вул. Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“ 

в конкурсі проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2021 році, 

передбачити у бюджеті міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

кошти в розмірі 2956,255 тис.грн. та 2022 рік – 3286,185 тис.грн. для його 

співфінансування. (Рішення № 100 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про погодження співфінансування 



проєкту „Реконструкція підвального приміщення в Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: вул.Визволення, 2А в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

В разі відбору заявки передбачити співфінансування проєкту 

„Реконструкція підвального приміщення в Пирятинському ліцеї, що 

знаходиться за адресою: вул. Визволення, 2А в м.Пирятин Полтавської області“ 

з бюджету міської об’єднаної територіальної громаді в розмірі 391,559 тис.грн. 

в 2020 році. (Рішення № 101 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про погодження співфінансування 

проєкту „Капітальний ремонт кабінету хімії Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради по вул.Визволення, 2А в м.Пирятин Пирятинського 

району Полтавської області. Коригування“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

В разі відбору заявки передбачити співфінансування проєкту 

„Капітальний ремонт кабінету хімії Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради по вул.Визволення, 2А в м.Пирятин Пирятинського району Полтавської 

області. Коригування“ з бюджету міської об’єднаної територіальної громаді в 

розмірі 56,617 тис. грн. в 2020 році. (Рішення № 102 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про погодження співфінансування 

придбання шкільного автобусу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

В разі відбору заявки передбачити співфінансування придбання 

шкільного автобусу з бюджету міської об’єднаної територіальної громади в 



розмірі 315,0 тис. грн. в 2020 році. (Рішення № 103 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про погодження співфінансування 

придбання шкільного автобусу з обладнаними місцями для дітей з особливими 

освітніми потребами.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

В разі відбору заявки передбачити співфінансування придбання 

шкільного автобусу з обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми 

потребами з бюджету міської об’єднаної територіальної громади в розмірі  

315,0 тис. грн. в 2020 році. (Рішення № 104 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки, який проінформував про погодження співфінансування 

придбання обладнання для харчоблоків Пирятинського ліцею та Опорного 

закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

В разі відбору заявок передбачити співфінансування з бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на придбання обладнання для харчоблоків 

Пирятинського ліцею в розмірі 26,970 тис. грн., Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 в розмірі             

17,890 тис.грн. в 2020 році. (Рішення № 105 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

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

№ 106 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до плану 

діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят другої сесії Пирятинської 

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

затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2020 рік, виключивши з плану діяльності позицію 8 

наступного змісту: 

„8. Про затвердження Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків у сфері земельних відносин на території Пирятинської 

міської ради“. (Рішення № 107 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу витрат з 

реконструкції покрівлі Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи 1-Ш ступенів № 6, що перебуває у комунальній власності Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Передати витрати з реконструкції покрівлі Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 загальною вартістю 

3967201,53 (три мільйона дев’ятсот шістдесят сім тисяч двісті одна гривня      

53 коп.) Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній школі 1-Ш ступенів    

№ 6 (Василенко М.В.). 

2. Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 6 (Василенко М.В.) прийняти витрати з реконструкції покрівлі Опорного 



закладу Пирятинської загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів № 6 та збільшити 

вартість основних засобів. (Рішення № 108 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу витрат з 

реконструкції вуличного освітлення, що перебуває у комунальній власності 

Пирятинської міської об‘єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Передати витрати з реконструкції вуличного освітлення, загальною 

вартістю 1940361,87 (один мільйон дев’ятсот сорок тисяч триста шістдесят 

одна гривня 87 коп.), комунальному підприємству ,,Каштан“ (Скочко В.І.). 

2. Комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) прийняти витрати 

з реконструкції вуличного освітлення та збільшити вартість основних засобів 

по об’єктах реконструкції згідно з додатком 1. (Рішення № 109 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу основних засобів 

КП „Каштан“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс КП „Каштан“: 

1.1 тенісний стіл за адресою: вул.Аврущенка, м.Пирятин; 

1.2 комплект спеціального спортивного обладнання для облаштування 

майданчика вуличними тренажерами за адресою: вул.Київська, м.Пирятин; 

1.3 комплект спеціального спортивного обладнання для облаштування 

майданчика вуличними тренажерами за адресою: вул.Соборна, 14, м.Пирятин; 

1.4 комплект спеціального спортивного обладнання для облаштування 

майданчика вуличними тренажерами за адресою: с.Калинів Міст, 

Пирятинського району. (Рішення № 110 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 



виконкому міської ради, яка проінформувала про прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади пам’ятників, 

що розташовані на території сіл Олександрівка та Верхоярівка Пирятинського 

району Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, пам’ятник загиблим 

воїнам, що знаходиться по вул.Центральна в селі Олександрівка Пирятинського 

району Полтавської області, та пам’ятник загиблим у Великій Вітчизняній 

війні, що знаходиться по вул.Ватутіна в селі Верхоярівка Пирятинського 

району Полтавської області. (Рішення № 111 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу пам’ятників, що 

розташовані на території сіл Олександрівка та Верхоярівка Пирятинського 

району Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Передати на баланс комунального підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) 

пам’ятник загиблим воїнам, що знаходиться по вул.Центральна в селі 

Олександрівка Пирятинського району Полтавської області, та пам’ятник 

загиблим у Великій Вітчизняній війні, що знаходиться по вул. Ватутіна в селі 

Верхояріка Пирятинського району Полтавської області. (Рішення № 112 

додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги громадянам Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Утворити комісію з надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у складі, 

що додається. (Рішення № 113 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника Центру надання адміністративних послуг 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Договору 

про співробітництво територіальних громад по реалізації спільного проекту з 

надання якісних адміністративних послуг Центром надання адміністративних 

послуг виконкому Пирятинської міської ради жителям сільських громад 

Великокручанської, Дейманівської, Каплинцівської, Харківецької сільських рад  

Пирятинського району та Куріньківської сільської ради Чорнухинського району 

Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Договору про співробітництво територіальних громад по 

реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних послуг 

Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 

ради жителям сільських громад Великокручанської, Дейманівської, 

Каплинцівської, Харківецької сільських рад Пирятинського району та 

Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області. 

(Рішення № 114 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про набуття повноважень з питань державної реєстрації актів 

цивільного стану. 

 

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

 „проти“ –  1 (Клепач В.М.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти повноваження з державної реєстрації актів цивільного стану. 

(Рішення № 115 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 116 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 117 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  

розроблення генеральних планів та планів зонування території сільських 

населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Розробити генеральні плани та плани зонування території: 

с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області, 

с.Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області, 

с.Верхоярівка Пирятинського району Полтавської області, 

с.Замостище Пирятинського району Полтавської області, 

с.Заріччя Пирятинського району Полтавської області. 

2. Визначити замовником розроблення містобудівної документації 

виконавчий комітет Пирятинської міської ради. (Рішення № 118 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 



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

будинку, господарських будівель і споруд громадянам: 

1) Симоненко Т.П. на земельну ділянку площею 0,1797 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Лимарю О.П., Лимар Л.М., Івановій О.О. на земельну ділянку площею 

0,0154 га, розташовану за адресою: ***; 

3) Кляхіній Л.А. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,1374 га, а саме: 

0,0990 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,0384 га для ведення особистого селянського господарства; 

4) Шмировій Л.Г. на земельну ділянку площею 0,0677 га, розташовану за 

адресою: ***; 

5) Ліпулат О.В., Бієнко І.О. на земельну ділянку площею 0,0211 га, 

розташовану за адресою: *** 

6) Сурелі В.М. на земельну ділянку площею 0,0539 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Божку О.В. на земельну ділянку площею 0,0514 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Биху С.М. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: ***; 

9) Бражник Г.І. на земельну ділянку площею 0,0612 га, розташовану за 

адресою: ***; 

10) Батраку М.Ф. на земельну ділянку площею 0,0835 га, розташовану за 

адресою: ***; 

11) Безкоровайній С.М. на земельну ділянку площею 0,2000 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

Депутат Дубров М.Я. залишив пленарне засідання сесії. 
 

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

 „проти“ –  1 (Клименко Ю.В.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 119 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволів на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 



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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

громадянам: 

1) Лимарю А.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0585 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Лук’янцю О.Д. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1100 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Кондратенку Є.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Латаю О.Г. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Царапіній Т.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

6) Копорх З.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0622 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Сахну П.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0584 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Найдюк Л.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

9) Найдюк Л.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

10) Шкляр А.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0569 га, 

розташовану за адресою: ***, 

11) Данилевич Л.Г. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0643 га, 

розташовану за адресою: ***; 

12) Литвинову О.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0609 га, 

розташовану за адресою: ***; 

13) Сімонову С.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

14) Бублик Н.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

15) Гуменюк Л.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

16) Сошину А.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

17) Пуньку О.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***, 

18) Кірікеєву В.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0913 га, 

розташовану за адресою: ***; 

19) Батрак Т.О., на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0680 га, 

розташовану за адресою: ***; 

20) Сарані Л.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0566 га, 

розташовану за адресою: ***; 

21) Бублик Г.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0621 га, 

розташовану за адресою: ***; 



22) Кривцю В.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0891 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 120 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, 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“ –  16 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3,4531 га (кадастровий 

номер 5323810100:00:020:0060), розташованої за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. (Рішення № 121 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради за межами населених 

пунктів від 04.02.2010 та додаткової угоди від 01.08.2019. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



 

Депутати Дубров М.Я., Клименко Ю.В. не брали участі в голосуванні. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до договору оренди невитребуваних паїв та паїв, на які не 

посвідчено право користування, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради, на землях колишнього КСП „Авангард“ від 

04.04.2010 та додаткової угоди від 01.08.2019, укладених між Пирятинською 

районною державною адміністрацією та ТОВ „ПКЗ-АГРО“, в зв’язку з тим, що 

гр.Омельяненко В.Г. та гр.Коршак Н.В. посвідчили право власності в 

Державному реєстрі речових прав на земельні ділянки площею 3,4232 га 

(кадастровий номер ***) та площею 3,4075 га (кадастровий номер ***) 

відповідно, зменшивши площу орендованої земельної ділянки з 53,0705 на 

46,2398 га. (Рішення № 122 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Лук’янцю О.Д. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр. Лук’янцю О.Д. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2700 га, розташованої за 

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

123 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянам 

Ліпулат О.В., Бієнко І.О. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити громадянам Ліпулат О.В., Бієнко І.О. проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,1251 га, розташованої за 

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

124 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства учасникам бойових дій: 

1) Чумакову В.В. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***); 

2) Волошину Р.П. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***); 

3) Койнашу В.М. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***); 

4) Козіну О.С. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***); 

5) Якимчуку А.М. площею 1,0000 га (кадастровий номер ***). 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити вищезазначеним учасникам бойових дій проєкти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 125 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Кондратенку Є.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кондратенку Є.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3500 га, 

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

господарства. (Рішення № 126 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Мисаку Б.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Мисаку Б.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6500 га, розташованої за 

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

127 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянці 

Лопушенко Н.Г. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Лопушенко Н.Г. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2000 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

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

128 додається). 

 

 

 



54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянці 

Чийпеш О.І. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

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

земельної ділянки площею 0,0026 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 129 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Ілляшенку О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ілляшенку О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0040 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 130 

додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Тягуну О.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Тягуну О.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) орієнтовною площею 0,0030 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 131 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Лісовичу О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Лісовичу О.С. на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0070 га, розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 132 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

громадянину Дралу І.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Драла І.Г. щодо наявності конфлікту інтересів, у зв’язку з чим він не братиме 

участі в голосуванні з даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Драло І.Г., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

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

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

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 133 

додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з громадянкою Проценко Н.М. 

 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Проценко Н.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,1432 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення 

№ 134 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з громадянином Рябокінь І.Я. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Рябокінь І.Я. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0048 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення 

№ 135 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 



Скочку В.І. технічної документації із землеустрою та укладення договору 

оренди земельної ділянки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Скочку В.І. технічну документацію із землеустрою щодо 

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

площею 0,0045 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 136 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Полтава-Капітал“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „Полтава-Капітал“ 

(Ващенко С.Б.) договір оренди земельної ділянки площею 3,6288 га 

(кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, строком на 5 років. 

(Рішення № 137 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по 

вул.Цибаня в м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
 



ВИРІШИЛИ: 

Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,4 га, розташованої за адресою: 

вул.Цибаня, м.Пирятин Полтавської області, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 138 

додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою шодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності загального користування, розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 17А, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування площею 

0,0030 га, розташовану за адресою: вул.Соборна, 17А, м.Пирятин Полтавської 

області. (Рішення № 139 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення проєкту 

землеустрою на земельну ділянку площею 0,18 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул.Європейська, 171А, 

м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,18 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі за адресою: вул.Європейська, 171А, м.Пирятин Полтавської 

області, з метою подальшої передачі в оренду шляхом проведення земельних 

торгів в формі аукціону. (Рішення № 140 додається). 



66. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення проєктів 

землеустрою на земельні ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

орієнтовними площами 4,80 га та 5,70 га за межами населених пунктів в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, з метою подальшої передачі в оренду 

шляхом проведення земельних торгів в формі аукціону. (Рішення № 141 

додається). 

67. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про виправлення механічної 

описки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Виправити допущену механічну описку в рішенні шістдесят другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року        

№ 494 „Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 214 „Про плату за 

землю на 2020 рік“, замінивши в пункті 1 тексту рішення слова „відсоткову 

ставку з „7“ на „5“ словами „відсоткову ставку з „7“ на „3“. (Рішення № 142 

додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

Пирятинській філії АТ „Полтаваобленерго“ на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в с.Олександрівка Пирятинського району 

Полтавської області. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл Пирятинській філії акціонерного товариства 

„Полтаваобленерго“ (Отришко В.О.) на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0032 га, розташованої за 

адресою: вул.Київська, с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської 

області, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії. (Рішення № 143 

додається). 

 

69. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

міської ради, який проінформував, що Пирятинською міською радою в кінці 

минулого року подано чотири проєктні завки на співфінансування з Фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області: 

придбання сміттєвоза із заднім навантаженням СБМ-304/1 (18,5 м³) на шасі 

МАЗ-5340, реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин Полтавської 

області (у Мікромістечку), будівництво напірного колектора в м. Пирятин 

Полтавської області (від Мікромістечка через залізничну колію), „Реконструція 

каналізаційного колектору від КНС № 1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС 

№ 2 (вул. Саксаганського, 23) в м.Пирятин, Полтавської області“. Сьогодні 

вранці відбулося засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з 

питань екології та раціонального природокористування, на якому формувався 

перелік об’єктів, що будуть фінансуватися з Фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області у 2020 році. Всього було подано 

114 заявок на загальну суму 178 мільйонів гривень. Для співфінансування з 

обласного бюджету пропонується 78 мільйонів гривень. До переліку об’єктів за 

погодженням комісії включено заявку Пирятинської міської ради щодо 

придбання сміттєвоза із заднім навантаженням, а також підтримано заявку 

Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації 

стосовно відновлення фінансування з обласного бюджету будівництва полігону 

твердих побутових відходів в м.Пирятин в розмірі 1,6 мільйона гривень. У 

засіданні комісії взяли участь депутати Полтавської обласної ради від 

м.Пирятин Близнюк І.Ф. і Гаркавенко О.М., з якими міський голова      

Рябоконь О.П. зустрівся напередодні та просив сприяння у вирішенні цього 

питання. У своїх виступах депутати акцентували увагу, що реконструкція 

мережі водовідведення та будівництво напірного колектора сприятиме 

вирішенню гострої проблеми, що склалася у віддаленому мікрорайоні 

м.Пирятин. Комісія одноголосно підтримала включення заявки Пирятинської 



міської ради до переліку об’єктів, що фінасуватимуться з обласного 

екологічного фонду в розмірі 2,6 млн грн у 2020 році. Частка співфінансування 

з бюджету Пирятинської міської ОТГ – 2,6 млн грн. На наступній сесії 

планується розгляд цього питання. 

Рябоконя О.П., міського голову, який підсумував, що при розподілі 

коштів вільного залишку необхідно буде врахувати ці обставини та 

визначитися з пріоритетами на 2020 рік. Саме такою була мета інформування.  

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запитав, яка ситуація з розглядом заявки Пирятинської 

міської ради по Програмі „Питна вода Полтавщини“. 

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

міської ради, який відповів, що це питання заплановано розглянути на 

наступній сесії Полтавської обласної ради. Проєкт скореговано в кінці 

минулого року. Проєктна заявка подається втретє. Терміни подачі витримано. 

Ймовірність отримати кошти з обласного бюджету на співфінансування 

будівництва артезіанської свердловини в м.Пирятин в розмірі 750 тис.грн дуже 

висока. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який висловив думку щодо необхідності супроводу розгляду 

цього питання на засіданнях постійних комісій та сесії обласної ради. 

Рябоконя О.П., міського голову, який доручив Вараві М.В. тримати це 

питання на контролі, для досягнення позитивного результату знову залучити 

депутатів обласної ради Близнюка І.Ф. та Гаркавенка О.М. Скориставшись 

нагодою, подякував їм за розуміння і підтримку інтересів Пирятинської 

громади. Також подякував депутатам міської ради за продуктивну роботу в 

комісіях, в результаті чого досягнуто результативного голосування по всіх 

питаннях порядку денного шістдесят шостої сесії міської ради. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


