
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання шістдесят восьмої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

09 квітня 2020 року № 76 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 15 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Драло І.Г. 

 Дубров М.Я. 

 Йощенко В.М. 

 Клепач В.М. 

 Куча О.Є. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 Якименко А.В. 

 

 На другому пленарному засіданні 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, причетні до розгляду 

питань порядку денного, представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення протоколу сесії на першому пленарному засіданні був 

обраний секретаріат у складі двох осіб: Крицького М.В., Томка С.Я. 

Головуючий запропонував членам секретаріату продовжити роботу. 

 

Для підрахунку голосів на першому пленарному засіданні було обрано 

лічильну комісію у складі трьох депутатів: Клепача В.М., Кучі О.Є.,      

Хоменка О.В. У зв’язку з відсутністю Клепача В.М., Кучі О.Є. головуючий 

запропонував дообрати двох членів лічильної комісії. Пропозицію внесла 



секретар міської ради Чайка Т.Г.: дообрати до складу лічильної комісії 

депутатів Бурого М.С. та Михайлюка О.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд другого пленарного засідання 

шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 37 питань, які оприлюднено на сайті Пирятинської міської ради. Ці 

питання обговорено на засіданнях постійних комісій, які проходили 06, 07 

квітня та сьогодні, перед початком пленарного засідання. Таким чином, був 

сформований проєкт порядку денного другого пленарного засідання шістдесят 

восьмої сесії, який налічує 37 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ 

(для оголошень, коротких повідомлень тощо).  

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік  

2. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2020 рік  

3. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

4. Про внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“  

5. Про внесення змін та доповнень до Програми закріплення спеціалістів 

медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік  

6. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 

2020 році  

7. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на 

сході України, на 2020 рік  

8. Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних 

Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020рік“  

9. Про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 

військового комісаріату на 2020 рік“  

10. Про затвердження Програми „Територіальна оборона на 2020 рік“  

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/24_%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%A6%D0%A0%D0%9B.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/24_%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%A6%D0%A0%D0%9B.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/24_%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%A6%D0%A0%D0%9B.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/23_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%92%D0%A7.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/23_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%92%D0%A7.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/23_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%92%D0%A7.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/29_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.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/29_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
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11. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки  

12. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік  

13. Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

14. Про внесення змін та доповнень до Програми „Забезпечення 

цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“ 

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

територіальної  громади на 2020 рік  

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

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік  

17. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

18. Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатури на 

посаду директора КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ради“ 

19. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади основних засобів 

20. Про прийняття у комунальну власність квартири № 7 у житловому 

будинку за адресою: вул. Полтавська, 2, м.Пирятин Полтавської області 

21. Про передачу на баланс КП „Каштан“ квартири № 7 у житловому 

будинку за адресою: вул.Полтавська, 2, м.Пирятин Полтавської області,  

22. Про передачу тротуару по вул.Харківська, що перебуває у власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

23. Про надання дозволу КП „Каштан“ на списання з балансу 

одноповерхових будинків  

24. Про надання дозволу КП „Каштан“ на списання з балансу квартир 

25. Про передачу майна військовій частині А 1499 

26. Про затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів 

Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року 

27. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

,,Мати-героїня“  

28. Про адміністративну комісію Пирятинської міської ради 

29. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

30. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період  

31. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин Пирятинського 

району Полтавської області  

32. Про встановлення орендної плати за землю 

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/47_%20%D0%97%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A3%20%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86.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/47_%20%D0%97%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A3%20%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86.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/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.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/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.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/39_%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A7%D0%98%D0%9A%D0%98.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/39_%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A7%D0%98%D0%9A%D0%98.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/37_%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%A2%D0%AF%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98.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/37_%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%A2%D0%AF%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98.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/38_%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD.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/38_%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD.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/41_%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%83%20%D0%9A%D0%9F%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD(1).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/41_%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%83%20%D0%9A%D0%9F%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD(1).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/37_%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%99%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%99%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%86.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/22_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%86%D0%87%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/20_%20%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D_.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/20_%20%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D_.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/21_%20%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A0I%D0%A8%D0%95%D0%9D_.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/21_%20%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A0I%D0%A8%D0%95%D0%9D_.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/19_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%2069%D0%90.pdf


33. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, розташованої за адресою: вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі   

34. Про затвердження гр.Гвоздику В.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

35. 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  

36. Про розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж міста Пирятин Пирятинського району Полтавської області 

37. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, розташованої за 

адресою: вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин  

38. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Хоменко О.В. запропонував зняти питання № 26 „Про 

затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів Плану дій зі 

сталого енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року“, оскільки на 

вебсайті міської ради за посиланням неможливо переглянути текст проєкту 

рішення. 

Міський голова Рябоконь О.П. поставив вимогу всім посадовим особам, 

відповідальним за оприлюднення інформації на вебсайті Пирятинської міської 

ради, перевіряти стан доступу до матеріалів, які виносяться на розгляд сесії. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

другого пленарного засідання шістдесят восьмої сесії в цілому з урахуванням 

наданої пропозиції. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний другого пленарного засідання шістдесят 

восьмої сесії міської ради, який налічує 36 питань та „Різне“. 

 



Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  – до 5 хв. 

для виступів в обговоренні - до 3 хв. 

питання-відповіді    - в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу другого пленарного засідання сесії провести упродовж 

40 хвилин без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Щур Т.Г., депутат міської ради, яка попросила надати роз’яснення щодо 

заходу „Надання допомоги особам з інвалідністю з дитинства у придбанні 

технічних засобів“. Також звернула увагу, що Програмою передбачено 

забезпечення санаторно-курортного оздоровлення трьох членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, але сімей загиблих більше. Відтак чому 

тільки трьох? 

Колос А.В., доповідач, яка пояснила, що отримано заяву від громадянина, 

який є інвалідом з дитинства і користується слуховим апаратом. Оскільки на 

даний час держава не фінансує відповідну програму, цей громадянин просить 

частково відшкодувати вартість технічного засобу. Відповідаючи на друге 

запитання, зазначила, що відповідно до обласної програми члени сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції мають право на санаторно-

курортне оздоровлення один раз на два роки. Минулого року ці троє громадян 

скористалися такою можливістю. Цього року, на підставі їхніх звернень, вони 

також будуть забезпечені санаторно-курортним оздоровленням, але за рахунок 

коштів бюджету міської ОТГ. Решта членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, що проживають на території Пирятинської міської 

ОТГ, будуть забезпечені санаторно-курортним оздоровленням за рахунок 

обласної програми.  

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 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 № 180 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який попросив надати роз’яснення щодо придбання     

у березні 2020 року подарункових наборів на суму 138,0 тис.грн. та 1250 пачок 

паперу на суму 100,0 тис.грн. Ця інформація оприлюднена у системі 

електронних закупівель Прозоро.  

Цюра І.О., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка пояснила, що заходами Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2020 рік не передбачено придбання подарункових 

наборів, паперу та іншого канцелярського приладдя. Подарункові набори 

придбаються за рахунок коштів, передбачених на реалізацію заходів Програми 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік, Програми культурно-

мистецьких заходів на 2020 рік та заходів Пирятинської дитячо-юнацької 

спортивної школи. Також зазначила, що на сайті Прозоро розміщено договір на 

суму 100,0 тис.грн. на придбання канцелярського приладдя на рік для               

22 установ. З цієї суми протягом трьох місяців 2020 року за папір перераховано 

6075 грн.  

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

виконкому міської ради, який уточнив, що ці витрати не стосуються Програми 

діяльності Пирятинської міської ради. 

Цюра І.О., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка пояснила, що це витрати з основної діяльності 

установ Пирятинської міської ради: закладів дошкільної та позашкільної освіти, 

школи мистецтв, музею. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував повернутися до 

розгляду запропонованих змін до Програми діяльності міської ради на 2020 рік. 

Ці зміни стосуються двох позицій: виготовлення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок під нове кладовище та розроблення технічної 



документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, прилеглої 

до території Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи та території 

стадіону „Ювілейний“. Далі буде вирішуватися питання щодо прийняття 

стадіону та спортивних споруд, розміщених на його території, в комунальну 

власність Пирятинської міської ОТГ. Крім того, є питання щодо розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

по вул.Саксаганського, де розміщений стадін сирзаводу. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка проінформувала присутніх, що на 

засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва, яке проходило 07 квітня 2020 року, 

проєкт рішення з цього питання розглянуто і вирішено винести на 

затвердження сесії міської ради. 

Михайлюк О.В., депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував поставити проєкт рішення на голосування. 

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

міської ради, який вніс уточнення по пункту 2 Пояснювальної записки щодо 

змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік, оскільки 

під час чергової зустрічі з керівництвом комбікормового заводу був 

напрацьований більш простий та менш витратний алгоритм дій для 

прискорення вирішення питання щодо облаштування нового кладовища. 

Замість виготовлення 4-х проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у с.Калинів Міст для зміни їх цільового призначення пропонується 

розробити одну технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки під нове кладовище, яка була зарезервована для обміну з 

власниками земельних паїв. Це дозволить скоротити час на виготовлення 

землевпорядної документації та щонайменше на 7 тис.грн зменшити витрати. 

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

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

захисту, який сказав, що є нагальна потреба у розробленні технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по 

вул.Саксаганського (стадіон сирзаводу), оскільки колектив Пирятинської 

дитячо-юнацької школи активно проводить роботи з облаштування цього 

об’єкта. Запропонував внести цей захід до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2020 рік та спрямувати на його реалізацію 7 тис.грн, що 

вивільнилися по позиції № 2. Дозвіл на розроблення зазначеної документації 

було надано рішенням шістдесят першій сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 29 жовтня 2019 року № 399. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Хоменко О.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 



міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 501 „Про 

затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 181 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки. 

 

Депутат Солонський С.П. прибув на сесію та зареєструвався. Депутат 

Шаповал Д.Г. залишив пленарне засідання сесії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Щур Т.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

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

затвердження Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки“, виклавши Програму у новій 

редакції. (Рішення № 182 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“ на 

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 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 № 509 „Про 

затвердження Програми „Опікуємося освітою“ на 2020 рік“ (далі – Програма), 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 183 що додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., заступника директора комунального підприємства 

„Пирятинський центр медико-санітарної допомоги“, яка проінформувала про 

затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 516 „Про затвердження 

Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“: 

1) назву Програми після слів „Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“ доповнити словами „та поліпшення матеріально-

технічної бази Калиновомостівського ФАПу“; 

2) викласти Програму у новій редакції, що додається. (Рішення № 184 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“, яка проінформувала про 

затвердження Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 

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

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку та підтримки комунального підприємства 

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

(Рішення № 185 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 



Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2020 рік. (Рішення № 186 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, 

яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району, на 2020 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020 рік“. (Рішення № 187 

додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., Пирятинського районного військового комісара, який 

проінформував про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату на 2020 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Підтримка Пирятинського районного військового 

комісаріату на 2020 рік“. (Рішення № 188 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Грицуна О.В., Пирятинського районного військового комісара, який 

проінформував про затвердження Програми „Територіальна оборона на       

2020 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Територіальна оборона на 2020 рік“. (Рішення     

№ 189 додається). 



11. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної програми 

розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки. Зазначила, що зміни 

вносяться у зв’язку з новою ініціативою Пирятинської міської ради, 

спрямованою на підтримку малого і середнього бізнесу в умовах карантину. 

Програмою передбачено виплату компенсації роботодавцям на відшкодування 

вартості місячного стажування працівників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запитав, за яким принципом буде 

здійснюватися відбір претендентів на отримання компенсації на відшкодування 

вартості місячного стажування працівників. 

Солдатова І.В., доповідач, яка відповіла, що Порядком отримання 

роботодавцями компенсації на відшкодування вартості місячного стажування 

працівників передбачено, що відбір претендентів буде здійснюватися з числа 

перших роботодавців, що подали у встановленому порядку повний пакет 

документів, в межах наявного фінансування, виділеного з бюджету міської 

ОТГ. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував збільшити термін, за який 

роботодавцям виплачується компенсація на відшкодування вартості 

стажування працівників, до двох місяців.  

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував затвердити Програму 

у тій редакції, яка узгоджена на засідання профільної комісії, почати реалізацію 

зазначеної ініціативи, а далі, якщо результат буде успішним, можна буде внести 

зміни. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки, виклавши її в новій редакціїї. (Рішення № 190 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Криницького О.В., виконувача обов’язків директора комунального 

підприємства „Каштан“, який проінформував про внесення змін та доповнень 

до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. Зазначив, що змінами передбачено 

облаштування двох контейнерних майданчиків на суму 24,0 тис.грн. Один з 



них – по вулиці Зоряній, інший – та перехресті вулиць Кошового О. та Січових 

Стрільців. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що є нагальна потреба 

облаштувати контейнерний майданчик на вулиці Лесі Українки. Запропонував, 

затвердити Програму у тій редакції, яка узгоджена на засіданні профільної 

комісії, а комунальному підприємству „Каштан“ дав доручення провести 

обстеження, визначити потребу в облаштуванні контейнерних майданчиків, 

підготувати проєкт рішення щодо внесення змін та доповнень до Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік з урахування визначеної потреби та винести на розгляд 

наступної сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 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 № 191 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. Зазначив, що з метою 

приведення Програми у відповідність до чинного законодавства пропонується 

змінити її назву та вилучити з переліку заходів придбання паливно-мастильних 

матеріалів для гасіння пожеж, включивши цей захід до Програми 

„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на      

2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що дане питання не розглядалося на 

засіданні профільної комісії. 

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

міської ради, яка сказала, що питання щодо внесення змін до зазначеної 

Програми виникло на засіданні комісії по придбанню та передачі матеріальних 

цінностей з місцевого матеріального резерву, утвореної розпорядженням 



міського голови з метою раціонального цільового використання майна та його 

обліку. Було встановлено, що назва Програми не відповідає постанові Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій“, оскільки у ній було відсутнє слово 

„матеріального“, натомість були слова „аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт“. Також було встановлено, що одночасно зі зміною назви 

слід вносити зміни до переліку заходів Програми, оскільки гасіння пожеж не 

може бути віднесено до надзвичайних ситуацій і фінансуватися з місцевого 

матеріального резерву відповідно до Порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України. Відтак кошти на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для гасіння пожеж необхідно передбачити у Програмі „Забезпечення 

цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“. Засідання 

вищезгаданої комісії проходило 06 квітня, відповідно до її висновків терміново 

були розроблені два проєкти рішень, які було подано на розгляд постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва, засідання якої відбулося 07 квітня 2020 року. 

Наголосила, що це питання є невідкладним, оскільки для забезпечення 

виконання карантинних заходів необхідно створювати місцевий матеріальний 

резерв, діючи виключно в рамках чинного законодавства. Зауважила, що з 

такими явищами, як „пандемія“, „надзвичайна ситуація“, „карантин“ органи 

влади стикаються вперше, алгоритм дій у цих незвичних, нестандартних умовах 

тільки напрацьовується, тому й трапляються помилки, які необхідно 

виправляти.  

Рябоконь О.П., міський голова, який зробив зауваження Педяшу Р.О., 

наголосивши, що інформування треба було починати з пояснення причин, через 

які вносяться зміни до Програми. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

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

рішення з даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 87 „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“, замінивши назву „Програма створення 

місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік“ на назву „Програма створення місцевого матеріального резерву для 



запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 

Пирятинської міської ради на 2020 рік“, та викласти Програму в новій редакції, 

що додається. (Рішення № 192 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника Пирятинського районного сектору Головного 

Управління ДСНС України в Полтавській області, який проінформував про 

внесення змін та доповнень до Програми „Забезпечення цивільного захисту 

жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 88 „Про 

затвердження Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 193 додається). 

 

15. 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“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1(Хоменко О.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

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

№ 194 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 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“, включивши до плану діяльності позицію 8 

наступного змісту: 

„8. Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“. (Рішення № 195 

додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. (Рішення № 196 

додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про затвердження Положення про конкурсний відбір 

кандидатури на посаду директора КП „Агенція розвитку Пирятинської міської 

ради“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, який фонд 

заробітної плати передбачений на цю посаду. 

Солдатова І.В., доповідач, яка надала відповідь, що Програмою 

підтримки статутної діяльності КП „Агенція розвитку Пирятинської міської 

ОТГ“ на 2020 рік, затвердженої рішенням шістдесят п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради від 20 січня 2020 року № 54, на утримання 1 ставки директора КП 

„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ за березень-грудень 2020 року 

передбачено кошти в сумі 169, 58 тис.грн., в тому числі на заробітну плату із 

розрахунку 13900 грн. у місяць та нарахування ЕСВ – 3058 грн. у місяць (13900 

* 1,22%). Зрозуміло, що до кінця року буде використано лише частину цієї 

суми, оскільки процедура проведення конкурсу, визначення переможця та 

призначення його на посаду потребує певного часу.  

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про конкурсний відбір кандидатури на посаду 

директора КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ради“. (Рішення № 197  

додається). 

 

19. 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 основних 

засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 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, основні засоби, що 

знаходяться на території спортивних майданчиків у селах Калинів Міст та 

Олександрівка. (Рішення № 198 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про прийняття у комунальну 

власність квартири № 7 у житловому будинку за адресою: вул.Полтавська, 2, 

м.Пирятин Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що інформацію про цю 

квартиру було отримано випадково: під час поховання одного із учасників 

антитерористичної операції сусіди повідомили, що в їхньому будинку є 

квартира, власник якої помер декілька років тому, і відтоді вона пустує, бо 

спадкоємців немає. Виконкомом міської ради подано заяву до суду щодо 

визнання спадщини відумерлою; Пирятинським районним судом прийнято 

рішення, відповідно до якого квартира переходить у влісність Пирятинської 

міської ОТГ. Відтак звернувся до депутатів з проханням, у разі виявлення такої 

квартири чи будинку на їхньому виборчому окрузі, надати інформацію до 

виконавчого комітету міської ради для проведення процедури визнання 

спадщини відумерлою, оскільки при виконкомі міської ради існує черга на 

отримання житла. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 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, квартиру № 7 у 

житловому будинку за адресою: вул.Полтавська, 2, м.Пирятин Полтавської 

області. (Рішення № 199 додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу на баланс КП 

„Каштан“ квартири № 7 у житловому будинку за адресою: вул.Полтавська, 2, 

м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати на баланс комунального підприємства „Каштан“     

(Криницький О.В.) квартиру № 7 у житловому будинку за адресою: 

вул.Полтавська, 2, м. Пирятин Полтавської області, загальною площею           

35,8 кв.м, балансовою вартістю 30468,00 грн. (Рішення № 200 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу тротуару по 

вул.Харківська, що перебуває у власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства ,,Каштан“ тротуар по 

вул.Харківська в м.Пирятин Полтавської області, загальною вартістю  

523499,71 грн. (п’ятсот двадцять три тисячі чотириста дев’яносто дев’ять грн. 

71коп.). (Рішення № 201 додається). 

 

 

 



23. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу КП „Каштан“ на списання з балансу 

одноповерхових будинків 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл комунальному підприємству „Каштан“ на списання з 

балансу одноповерхових будинків, в яких розташовані приміщення приватної 

та іншої форм власності, згідно з додатком. (Рішення № 202 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу КП „Каштан“ на списання з балансу 

квартир. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл комунальному підприємству „Каштан“ на списання з 

балансу квартир приватної та іншої форм власності згідно з додатком. (Рішення 

№ 203 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу майна військовій 

частині А 1499. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс військової частини А 1499: 

1.1. Комплект комп’ютерної техніки в складі системного блоку, монітору 

19, клавіатури, маніпулятору-мишка, серійний № 911NDJXED716; 

1.2. Багатофункціональний пристрій Canon MF3010, серійний                   

№ NWZ03314. (Рішення № 204 додається). 

 



26. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувалп про порушення 

клопотання про присвоєння почесного звання України ,,Мати-героїня“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати кандидатуру Волошиної Оксани Борисівни, матері пʼяти 

дітей, на присвоєння почесного звання України ,,Мати-героїня“. (Рішення        

№ 205 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про адміністративну комісію Пирятинської 

міської ради. Зазначив, що проєктом рішення пропонується внести зміни до 

складу адміністративної комісії у зв’язку з тим, що один з її членів помер, 

другий працює в іншому населеному пункті і тому не може брати участі у 

засіданнях комісії. Ще двоє членів комісії є депутатами міської ради, 

займаються підприємницькою діяльністю і через брак часу теж не завжди 

можуть брати участь у роботі комісії. Відтак замість цих людей до складу 

адміністративної комісії запропоновано включити депутата міської ради, 

голову постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та ЗМІ Кривобока В.І., начальника юридичного 

відділу виконкому міської ради Соловйова Р.Ю., головного спеціаліста з питань 

цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконкому міської ради       

Педяша Р.О., провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради Базара О.З. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Пирятинської міської 

ради шостого скликання від 14 грудня 2010 року „Про створення 

адміністративної комісії Пирятинської міської ради“, виклавши склад комісії у 

новій редакції, що додається. (Рішення № 206 додається). 

 

28. 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“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 207 додається). 

 

29. 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“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 208 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки 

земель м.Пирятин Пирятинського району Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Провести нормативну грошову оцінку земель м.Пирятин  

Пирятинського району Полтавської області. 

2. Замовити виготовлення технічної документації щодо проведення 

нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин Пирятинського району 

Полтавської області в організації, що має право на проведення даних видів 

робіт. (Рішення № 209 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про встановлення орендної плати 

за земельні ділянки для городництва. 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити розмір орендної плати на 2020 рік за користування 

земельними ділянками, які надані громадянам міста для ведення 

індивідуального городництва, в сумі 7,00 грн (сім гривень 00 коп.) за 0,0100 га. 

(Рішення № 210 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0400 га, розташованої за адресою: вул.Абаканська, 69А, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, з метою подальшої передачі в оренду шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону. (Рішення № 211 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

гр.Гвоздику В.А. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Гвоздику В.А. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0025 га (кадастровий номер 

5323810100:50:023:0623, цільове призначення: для будівництва індивідуальних 

гаражів), розташованої за адресою: вул.Полтавська, 8, земельна ділянка (гараж) 

№ 19, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 212 додається), 

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/19_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%2069%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%2069%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%2069%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%9F%D0%A0%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%2069%D0%90.pdf


34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження учасникам 

бойових дій проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради для ведення особистого селянського господарства, а саме: 

1) Сивоконю П.Л. площею 1,0000 га (кадастровий номер 

5323810100:00:030:0027); 

2) Бондарю О.О. площею 1,0000 га (кадастровий номер 

5323810100:00:030:0025); 

3) Сердюку С.М. площею 1,0000 га (кадастровий номер 

5323810100:00:045:0041).  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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 № 213 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення проєкту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Пирятин Пирятинського 

району Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту м.Пирятин Пирятинського району Полтавської 

області. (Рішення № 214 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності, розташованої за адресою: вул.Визволення, 2Б, 

м.Пирятин. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площею 2,38 га, 

розташованої за адресою: вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин Полтавської області. 

(Рішення № 215 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Щур Т.Г., депутата міської ради, яка запитала, чи визначено територію 

під нове кладовище і чи законним є на сьогоднішній день здійснення поховань 

на вулиці Київська.  

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

виконкому міської ради, який відповів, що територію під нове кладовище 

визначено, як і пропонувалося під час громадських обговорень, на виїзді з 

вулиці Київська, з правої сторони. Ті поховання, які здійснюються на земельній 

ділянці по вулиці Київська на даний час, є незаконними, оскільки ця земельна 

ділянка не визначена під кладовище. 

Рябоконя О.П., міського голову, який зазначив, що всі кладовища на 

території Пирятинської міської ОТГ проінвентаризовано та взято на баланс 

комунального підприємства „Каштан“, окрім цієї території, яка фактично є 

кладовищем. Відтак необхідно напрацювати пропозиції, що з цим робити. 

Можливо, варто виділити кошти, огородити цю територію, щоб до неї не було 

доступу без відома комунального підприємства „Каштан“, якому, вірогідно, 

доведеться приймати це кладовище на баланс. 

Щур Т.Г., депутата міської ради, яка запитала, чи приймалося рішення 

щодо земельної ділянки за адресою: вул.Київська, 131, м.Пирятин, в якому 

тривалий час ніхто не проживає. Жителі вулиці стурбовані тим, що ця земельна 

ділянка заростає бур’янами і чагарниками. 

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

виконкому міської ради, який відповів, що рішенням шістдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 жовтня 2019 року № 401 

цю земельну ділянку надано одному із учасників бойових дій, що проживає в 

м.Пирятин, для будівництва та обслуговування житлового будинку та 

господарських споруд. 

Рябоконя О.П., міського голову, який зазначив, що з того моменту, як 

громадянину надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на земельну 

ділянку, цей громадянин повинен нести відповідальність за її утримання. Якщо 

людина, якій було надано такий дозвіл, цього не розуміє, треба готувати 

пропозиції стосовно надання зазначеної земельної ділянки іншому власнику та 

подавати їх на розгляд профільної комісії міської ради.  

Щур Т.Г., депутата міської ради, яка запитала, яка необхідність 

проведення ремонту дороги по вулиці Гагаріна, яку нещодавно капітально 



відремонтували, в той час, як у неї є звернення жителів вулиці Молодіжна, 

яким, починаючи з 2017 року, обіцяли зробити грейдерування і підсипати 

дорогу щебенем, але до цього часу так і не зробили. Попросила пояснити, яким 

чином визначається черговість проведення ремонту доріг. 

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

міської ради, який пояснив, що дійсно у 2018 році проведено капітальний 

ремонт асфальтового покритття по вулиці Гагаріна. На даний час підрядною 

організацією здійснюється поточний ремонт на площі 312 кв.м за гарантійними 

зобов’язаннями. Пояснив, що перелік вулиць, на яких буде проводитися 

поточний ремонт дорожнього покриття та тротуарів, визначений Програмою 

розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік. Черговість проведення ремонту 

визначається комісійно. Назвав ті вулиці, де ремонт дорожнього покриття буде 

проводитися найближчими днями. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що, на думку експертів, 

реальною загрозою для України в умовах пандемії є святкування Великодня, 

оскільки традиційно у храмах збирається велика кількість вірян. Оскільки 

Великодні свята припадають на прогнозований пік розповсюдження 

коронавірусу, необхідно разом вирішити, як треба діяти, яких заходів вжити, 

щоб не допустити спалаху захворюваності людей. У Пирятинському районі не 

зафіксовано жодного випадку цієї небезпечної хвороби, але загроза існує, вона 

поруч. Відтак запропонував депутатам спільно підготувати звернення до 

представників усіх церков та громадян, які шанують Пасхальні свята, з 

роз’ясненнями, що християнські традиції – це добра річ, але необхідно 

враховувати особливості періоду і ситуації, в якій опинилися не тільки 

християни, а й увесь світ. Крім того, можливо, слід у ці дні обмежити роботу 

торговельних закладів. Запросив обмінятися думками з цього приводу, щоб, 

знаючи думку депутатів, обговорити це питання на засіданні комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської 

ради та засіданні виконавчого комітету міської ради. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який попросив надати 

роз’яснення, чи має міська рада повноваження щодо обмеження діяльності 

релігійних громад. 

Рябоконя О.П., міського голову, який відповів, що мова йде про 

звернення, в якому міська рада висловить свою позицію в умовах швидкого 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запропонує 

представникам усіх християнських конфесій організувати службу у Великодні 

свята з дотриманням карантинних обмежень. 

Щур Т.Г., депутата міської ради, яка запропонувала запросити до діалогу 

представників християнських конфесій та разом обговорити, як краще 

організувати святкування Великодня, аби убезпечити вірян, особливо людей 

похилого віку, які входять до групи ризику. 

Рябоконя О.П., міського голову, який у підсумку зробив висновок, що 

міська рада доручає робочій групі на чолі із заступником міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринцем І.С. підготувати 



звернення до представників усіх християнських конфесій щодо святкування 

Великодня, та поставив це питання на голосування. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Робочій групі на чолі із заступником міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринцем І.С. підготувати звернення до 

представників усіх християнських конфесій щодо проведення релігійного свята 

– Великодня. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П. оголосив шістдесят восьму 

сесію Пирятинської міської ради сьомого скликання закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


