
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шістдесят дев’ятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

28 травня 2020 року № 77 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 16 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Клепач В.М. 

 Михайлюк О.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Скочко О.М. 

 Солонський С.П. 

 Шаповал Д.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, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення протоколу сесії головуючий запропонував обрати робочі 

органи: секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Дубров М.Я.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І., Йощенко В.М. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Депутат Томко С.Я. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Драло І.Г., Крицький М.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд шістдесят дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 53 питання, які 

оприлюднені на сайті Пирятинської міської ради. Ці питання обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які проходили 18, 19, 20, 21, 25 та 27 травня. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного шістдесят 

дев’ятої сесії, який налічує 53 питання та, відповідно до Регламенту Ради, 

„Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень тощо).  

 

Порядок денний: 

 

1. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ за 2019 рік  

2. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ за 2019 рік 

3. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2019 рік  

4. Про фінансово-господарську діяльність Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд за 2019 рік 

5. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за 2019 рік 

6. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік  

7. Про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

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

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік“  

9. Про затвердження Програми розвитку туризму в Пирятинській 

міській ОТГ на 2020 рік  

10. Про затвердження Програми збереження культурної спадщини в 

Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі 

Полтавської області на 2020 рік  

12. Про внесення змін до Програми „Опікуємося освітою“ 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/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9A%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/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9A%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/45_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%A3.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/45_%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%A3.pdf


13. Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 521 „Про 

затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

на 2020 рік“ 

14. Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 520 „Про 

забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“  

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

територіальної громади на 2020 рік  

16. Про затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів 

Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року 

17. Про затвердження переліків нерухомого майна комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, яке може бути 

передане в оренду 

18. Про надання дозволу на списання з баланcу виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі сараю) 

19. Про передачу витрат з реконструкції водогону, що перебуває у 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

20. Про продовження строку дії строкового трудового договору 

(контракту) з директором Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Пирятинської міської ради Полтавської області 

21. Про створення Піклувальної ради Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

22. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти Пирятинської міської ради 

23. Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

24. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

25. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

26. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

27. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

28. Про затвердження гр.Шульзі М.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

29. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в адміністративних 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/40_%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90%20%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%20%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%A3.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/40_%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%A7%D0%90%20%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%20%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%A3.pdf


межах Пирятинської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства  

30. Про затвердження гр.Цветкову В.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

31. Про внесення змін до рішення шістдесят п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 20 січня 2020 № 69 „Про надання дозволу 

гр.Сірапутській С.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства“  

32. Про внесення змін до рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 01 серпня 2019 № 304 „Про надання 

дозволу гр.Шокодько Н.О. на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства“  

33. Про надання дозволу гр.Богославець О.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

34. Про надання дозволу гр.Шаповалу М.Д. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

35. Про надання дозволу гр.Щуру М.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд  

36. Про надання дозволу гр.Найдюк Л.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  

37. Про затвердження гр.Комаренку О.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

38. Про надання дозволу гр.Бухті О.В. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1876 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 171А, 

м.Пирятин, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

40. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування, 

розташованої за адресою: вул.Соборна, 47А, м.Пирятин  

41. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з    

гр.Барабашом О.В. 

42. Про затвердження гр.Шолоху А.В. та гр.Довженку В.М. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду  

43. Про припинення договору оренди земельної ділянки з гр.Бутком О.М.  

44. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Дубініною О.І.  

45. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Сокур А.Д.  



46. Про затвердження гр.Чегрину О.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

47. Про затвердження гр.Томко Є.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

48. Про затвердження гр.Ілляшенку О.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

49. Про надання дозволу гр.Дуброву О.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

50. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (аукціон)  

51. Про розроблення проєкту землеустрою на земельну ділянку площею 

0,15 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 

вул.Сумська, 1В, м.Пирятин 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

53. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування, 

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

54. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

шістдесят дев’ятої сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання шістдесят дев’ятої сесії 

міської ради, який налічує 53 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  – до 10 хв. 

для виступів в обговоренні - до   3 хв. 

питання-відповіді    -   в межах 1-2 хв. 

 



В цілому роботу пленарного засідання сесії провести упродовж 2 годин 

30 хвилин без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого 

скликання міський голова Рябоконь О.П. проінформував про роботу 

виконавчих органів Пирятинської міської ради в міжсесійний період з              

31 березня до 28 травня 2020 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Фисун В.Ю., директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“, 

яка проінформувала про фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ за 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2019 рік взяти до відома. 

(Рішення № 216 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“, яка проінформувала про фінансово-

господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за 2019 рік. 

 

Депутат Щур Т.Г. прибула на засідання сесії та зареєструвалася. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання фінансового плану та господарську діяльність 



комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 2019 рік 

взяти до відома. (Рішення № 217 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Соколовську Л.С., директора комунального підприємства роздрібної 

торгівлі „Райдуга“, яка проінформувала про фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію директора комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ Соколовської Л.С. про виконання фінансового плану та господарську 

діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2019 рік 

взяти до відома. (Рішення № 218 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Манька С.Л., начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд, який проінформував про фінансово-господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 2019 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Манька С.Л. про виконання фінансового плану та господарську 

діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 2019 рік взяти 

до відома. (Рішення № 219 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Криницького О.В., т.в.о. директора КП „Каштан“, який проінформував 

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ 

за 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, яка сума коштів зароблена 

підприємством за надані послуги без врахування тих коштів, які надійшли від 

Пирятинської міської ради відповідно до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Музиченко Н.О., головний спеціаліст відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка надала відповідь, 

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%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9A%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/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf


що ці дані наведені у додатках до проєкту рішення, а саме: 1872,7 тис.грн –

доход від від утримання будинків та прибудинкових територій, 1566,5 тис.грн – 

доход від реалізації послуг з вивезення твердих побутових відходів,               

92,2 тис.грн – доход від реалізації ритуальних послуг тощо. 

Рябоконь О.П., міський голова, який поставив завдання при проведенні 

чергового звіту надавати візуалізовану інформацію у вигляді діаграми доходів, 

де були б відображені надходження з бюджету міської ОТГ та власні доходи за 

різними напрямками. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який, по-перше, порушив питання щодо особистого 

контролю керівника підприємства за станом техніки; по-друге, зазначив, що 

вдруге знімається з розгляду питання щодо спитання багатоквартирних 

будинків з балансу комунального підприємтсва „Каштан“, оскільки комісії не 

надано повну інформацію для розуміння суті питання та прийняття рішення.  

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

міської ради, який сказав, що спеціалістами комунального підприємтсва 

„Каштан“ не зовсім вірно підготовлено проєкт рішення. Мова йде не про 

списання, а про передачу будинків з основного балансу на позабалансовий 

рахунок з подальшою передачею об’єднаннням співвласників 

багатоквартирних будинків. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зауважив, що, оскільки питання 

полемічне, до його розгляду треба серйозно підготуватися і винести на 

засідання профільної комісії завчасно. Крім того, проінформував, що питання 

щодо стану техніки перебуває на контролі заступників міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Варави М.В., Безушко Л.С., начальника 

відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера виконкому 

міської ради Цюри І.О., які входять до складу комісії, мають провести 

обстеження техніки та підготувати відповідний акт. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за 2019 рік взяти до відома. (Рішення    

№ 220 додається). 

 

6. 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. Зазначила, що змінами передбачено надання одноразової матеріальної 

допомоги на поліпшення житлових умов (поточний ремонт жилих будинків і 



квартир та капітальний ремонт власних жилих будинків) сімʼям загиблих 

учасників антитерористичної операції, а саме: Шляхтич Н.В. та Курочці С.В. по 

60 тис.грн. В цілому фінансування Програми збільшується на 120 тис.грн. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клименко Ю.В. та Куча О.Є. тимчасово залишили залу 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення шістдесят 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня  

2019 року № 504 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 221 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Програми 

утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. Зазначила, що заходами Програми 

передбачено заміну старих дерев’яних віконних блоків на нові енергоефективні 

металопластикові вікна квартири № 57 житлового будинку за адресою: 

м.Пирятин, вул.Полтавська, 5. У цій квартирі проживає ще одна сім’я загиблого 

учасника антитерористичної операції – Конопльова Г.М. Оскільки ця квартира 

перебуває у комунальній власності, виникла потреба розробити окрему 

Програму. Іншим заходом Програми передбачено відшкодування боргів за 

послуги з газопостачання попереднього власника квартири № 45 житлового 

будинку за адресою: вул.Полтавська, 5, м.Пирятин. Ця квартира перейшла у 

власність Пирятинської міської ОТГ, як відумерла спадщина, і була надана 

учаснику бойових дій в Афганістані Клименку А.В. Поки не будуть погашені 

борги попереднього власника, у квартирі не буде відновлено газопостачання. 

 

Депутати Клименко Ю.В., Куча О.Є. повернулися до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. (Рішення 

№ 222 додається). 



8. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах 

комунальної власності Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“. Зазначила, що 

змінами передбачено виділення коштів в сумі 10,0 тис.грн на утилізацію 

люмінесцентних та натрієвих ламп в кількості 1019 штук. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубров М.Я., депутат міської ради, який запропонував організувати збір 

люмінесцентних та натрієвих ламп від населення з метою утилізації. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії 

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

„Про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження на 

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

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 223 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми розвитку туризму в Пирятинській 

міській ОТГ на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що на бюджетній комісії 

була пропозиція профінансувати Програму на 50 %. Запитав, які першочергові 

заходи планується реалізувати на ці кошти. 

Гуленко О.І., доповідач, яка відповіла, що на ці кошти планується 

проведення експедиції в межах Пирятинської ОТГ та Пирятинського району 

для виявлення туристично привабливих об’єктів, створення нового 

туристичного маршруту, популяризація цього маршруту на білборді та 

проведення одного семінару на тему нових форм туризму. 

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 на засіданні комісії начальник відділу культури і 

туризму презентувала зразки поліграфічної продукції: книги, буклети, 

календарі, які, по-перше, розширюють кругозір жителів громади і, по-друге, 

популяризують досягнення Пирятинської ОТГ. На жаль, цієї продукції немає у 

вільному продажу, але виготовляти її для навчальних закладів, бібліотек, для 

прийому делегацій, які прибувають для обміну досвідом, необхідно. Громаду 



треба рекламувати. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що не розуміє, для 

чого в Програмі розвитку туризму передбачено проведення семінарів. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який пояснив, що туризм успішно 

розвивається там, де є співпраця з бізнесом. Для того щоб організувати таку 

співпрацю, залучається експерт, лектор, який зустрічається з підприємцями і 

пояснює, де саме в цій сфері можна залучити бізнес: харчування, підвезення, 

сувенірна продукція і т.і., наводить конкретні приклади, якими можна 

зацікавити підприємця. Проте лектор не працює безкоштовно, для оплати його 

послуг необхідно виділяти кошти.  

Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що питання 

обговорювалося на засіданнях двох постійних комісій, які рекомендували 

винести його на затвердження сесії. Те, що відбувається зараз, зводить нанівець 

роботу депутатів в комісіях. Якою була б реакція, якби, приміром, голова 

освітянської комісії Горбачов О.В. узяв під сумнів висновки та рекомендації 

земельної комісії щодо надання дозволу на виготовлення технічної 

документації чи проєкту землеустрою, хоч ці питання не відносяться до 

повноважень його комісії? 

Бурий М.С., депутат міської ради, який запропонував поставити на 

голосування проєкт рішення з даного питання.  

 

Депутат Хоменко О.В. тимчасово залишив залу засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму розвитку туризму в Пирятинській міській ОТГ на 

2020 рік. (Рішення № 224 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми збереження культурної спадщини 

в Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік. 

 

Депутат Хоменко О.В. повернувся до зали засідань.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму збереження культурної спадщини в Пирятинській 

міській ОТГ на 2020 рік. (Рішення № 225 додається). 



11. СЛУХАЛИ: 

Михайлик М.І., бухгалтера місцевого осередку громадської організації 

„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 

районі Полтавської області, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 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 № 97 „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“, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 226 додається). 

 

12. 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“ –  15 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 509 „Про 

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

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 227 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 521 

„Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти на 2020 рік“. Зазначив, що відповідно до Закону України „Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей внутрішньо переміщених осіб“ пропонується доповнити перелік 



вихованців дошкільних закладів, які звільняються від плати за харчування, 

двома категоріями:  

„2.8. Дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів; 

2.9. Дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.“ 

Таких дітей у нас вісім, але три дитини вже забезпечені безкоштовним 

харчуванням за іншими категоріями. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до частини 2 рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 521 

„Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти на 2020 рік“, виклавши її у новій редакції. (Рішення № 228 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 520 

„Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“. 

Зазначив, що підстави для прийняття цього рішення аналогічні попередньому. 

Дітей, які відносяться до вищезазначених категорій, в закладах середньої освіти 

налічується 23, але додатково отримуватимуть пільгу тільки десятеро дітей, бо 

всі інші вже забезпечені безкоштовним харчуванням за іншими категоріями. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1.4. частини 1 рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 520 

„Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“, 

виклавши його у новій редакції. (Рішення № 229 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. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який проінформував, що бюджетна комісія підтримала 

пропозицію заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Варави М.В. щодо фінансування Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік 

на суму 1 000, 0 тис.грн за рахунок невикористаних коштів по Програмі 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який звернувся до заступника міського 

голови Варави М.В. з пропозицією провести роботу з інтернет-провайдерами 

стосовно належного розміщення дротів в їхніх мережах, коли буде 

здійсюватися реалізація заходів Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік.  

Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що питання утримання 

мереж інтернет-провайдерами не пов’язано з реалізацією заходів зазначеної 

Програми. Його слід розглядати окремо, на засіданні виконавчого комітету 

міської ради. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який порушив питання щодо 

розроблення ескізу навісу над ґанком закладу дошкільної освіти „Червона 

шапочка“, проведення розрахунків та виділення, в разі потреби, додаткових 

коштів на встановлення навісу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 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, 5, 6. (Рішення 

№ 230 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

моніторингового звіту щодо виконання заходів Плану дій зі сталого 

енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року. Зазначив, що робота, 

проведена у попередні роки, має продовження цього року. Так, сьогодні 

відбулася нарада у міського голови щодо визначення проєкту для подачі на 

конкурс Полтавської обласної ради. Вирішено подати першу чергу проєкту 

„Реконструкція з впровадженням заходів з енергозбереження в ДНЗ № 3 

„Берізка“ (утеплення фасаду, цокольної частини будівлі та заміна групи вхідних 

дверей). Загальна вартість проєкту – 6 млн, першої черги – 2,5 млн. В разі 

перемоги проєкту частка обласного бюджету складатиме 600 тис.грн.  

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який надав пропозицію зробити розрахунок вартості 

будівництва котельні на біомасі, яка б забезпечувала теплом районний Будинок 

культури, Пирятинську школу мистецтв та Пирятинську загальноосвітню 

школу І-ІІІ ступенів № 4 (головний корпус). 

Биков Р.В., доповідач, який сказав, що виконавчий комітет міської ради 

вже займається цим питанням. Днями відбулася нарада у міського голови за 

участю представників ТОВ „Техенергопроект“, які надали розрахунки щодо 

переходу на альтернативні види палива котелень районного Будинку культури, 

Пирятинської школи мистецтв та будівлі головного корпусу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 і запропонували, в разі досягнення 

згоди, побудувати котельню на альтернативних видах палива за власні кошти. 

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

міської ради, який додав, що пропозиція вивчається, для прийняття рішення 

буде проведено обговорення. 

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 проєкт рішення на 

голосування. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити моніторинговий звіт щодо виконання заходів Плану дій зі 

сталого енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року згідно з             

додатком 1. (Рішення № 231 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження переліків 

нерухомого майна комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, яке може бути передане в оренду.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, які приміщення у 

районному Будинку культури здаються в оренду на даний час, коли востаннє 

переглядалися розміри орендної плати, яка вартість оренди одного кв.м площі. 

Кошова Є.О., доповідач, яка відповіла, що на даний час заключені 

договори оренди з редакцією газети „Апельсин“, ПП „ЮріКон“, також є 

договір оренди хореографічної зали на другому поверсі, але у зв’язку з 

карантином заняття не проводяться. Є Методика розрахунку орендної плати за 



державне майно та пропорції її розподілу, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786. Відповідно до цієї Методики 

розроблено калькуляції щодо визначення вартості оренди приміщень та 

розрахунку витрат на проведення заходів у Пирятинському культурно-

громадському центрі, які були затверджені рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 27.12.2019 № 474. На підставі цих нормативних документів 

визначається вартість оренди приміщень. У кожному випадку ця вартість 

різниться.  

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала, що розмір 

орендної плати за нерухоме майно розраховується від вартості орендованого 

майна, орендної ставки, визначеної для того чи іншого виду діяльності, площі 

орендованого приміщення та витрат на утримання майна, зданого в оренду 

(тепло- та водопостачання, водовідведення, спожита електроенергія).  

Рябоконь О.П., міський голова, який запитав, чи є зауваження стосовно 

переліків нерухомого майна комунальної власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, яке може бути передане в оренду шляхом 

проведення аукціону або без аукціону. Якщо зауважень немає, він ставить 

проєкт рішення на голосування. Інформацію щодо розрахунків вартості оренди 

по кожному з приміщень Пирятинського культурно-громадського центру, 

включених до переліків, Комаренко В.Д. буде готова надати в „Різному“.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Жайворонок О.Л. тимчасово залишив залу засідань та не брав 

участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Перелік першого типу нерухомого майна комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, яке може 

бути передане в оренду на аукціоні, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Перелік другого типу нерухомого майна комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, яке може 

бути передане в оренду без проведення аукціону, згідно з додатком 2. (Рішення 

№ 232 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на списання 

з баланcу виконавчого комітету Пирятинської міської ради основних засобів 

(будівлі сараю). 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл виконавчому комітету Пирятинської міської ради на 

списання з балансу основних засобів, непридатних для подальшої експлуатації 

(будівлі сараю біля стадіону по вул.Молодіжній в с.Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області). (Рішення № 233 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу витрат з 

реконструкції водогону, що перебуває у власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який звернувся до заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Варави М.В. з проханням до 10 червня 

поточного року привести в належний санітарний стан територію, де 

проводилося будівництво водогону. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати витрати з реконструкції водогону загальною вартістю  

942710,09 грн. (дев’ятсот сорок дві тисячі сімсот десять гривень 09 коп.) 

комунальному підприємству ,,Пирятинський міський водоканал“           

(Курочка О.С.). (Рішення № 234 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про продовження строку дії 

строкового трудового договору (контракту) з директором Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Продовжити строк дії строкового трудового договору (контракту), 

укладеного з Шкурупій Ларисою Григорівною на період з 27.06.2018 до 

27.06.2020, на чотири роки без проведення конкурсу – до 27.06.2024. (Рішення 

№ 235 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про створення Піклувальної ради Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., який запитав, чому Піклувальна рада закладу 

створюється і припиняє свою діяльність рішенням сесії міської ради. 

Зуєв С.В., доповідач, який відповів, що згідно із Законом України „Про 

повну загальну середню освіту“ Піклувальна рада закладу освіти створюється 

рішенням засновника цього закладу. Засновником Пирятинського ліцею є 

Пирятинська міська рада. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, чи будуть створюватися 

піклувальні ради в інших закладах загальної середньої освіти. 

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

виконкому міської ради, який відповів, що піклувальні ради створюватимуться 

у кожному закладі, рішення прийматимуться окремо по кожному з них. На 

даний час пропонується проєкт рішення про створення Піклувальної ради 

Пирятинського ліцею, оскільки цей заклад активно проводив відповідну 

роботу. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, хто є членами Піклувальної ради 

Пирятинського ліцею. 

Зуєв С.В., доповідач, який сказав, що на даний час приймається рішення 

про створення Піклувальної ради та затверджується Положення про 

Піклувальну раду, а персональний склад Піклувальної ради, відповідно до 

подання закладу освіти, буде затверджуватися на наступній сесії,  

Пономаренко Л.В., директор Пирятинського ліцею, яка надала 

роз’яснення, яким чином на підставі затвердженого Положення, в якому 

визначено, хто може або не може бути членом Піклувальної ради, буде 

формуватися її персональний склад. Пропозиції вноситимуть батьківські 

комітети, з цих пропозицій на загальних зборах ліцею шляхом голосування 

буде сформовано персональний склад Піклувальної ради. Директор ліцею 

направляє відповідне подання до відділу освіти, молоді та спорту, який готує 

проєкт рішення і подає його на затвердження сесії міської ради. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який попросив ознайомити з 

повноваженнями Піклувальної ради.  

Зуєв С.В., доповідач, який ознайомив з метою і завданнями Піклувальної 



ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити Піклувальну раду Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради. 

2. Затвердити Положення про Піклувальну раду Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради. (Рішення № 236 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти Пирятинської міської ради. Зазначив, що 

чинне Положення, відповідно до якого обираються та призначаються на посаду 

керівники закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради, 

затверджувалося рішенням виконавчого комітету міської ради. Законом 

України „Про повну загальну середню освіту“, який набув чинності 18 березня 

2020 року, визначено, що Положення затверджує засновник закладу.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, в чому відмінність 

процедури призначення керівника закладу освіти: як було і як буде? 

Зуєв С.В., доповідач, який відповів, що згідно з чинним Положенням 

керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду рішенням 

сесії міської ради, після чого міський голова укладає з ним строковий трудовий 

договір (контракт). Законом України „Про повну загальну середню освіту“ 

визначено, що протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про 

переможця конкурсу Пирятинський міський голова призначає переможця 

конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт). Ця 

норма відображена у проєкті Положення, яке виноситься на розгляд сесії.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який висловив думку, що це означає, що міський 

голова призначатиме керівника одноосібно. 

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

виконкому міської ради, який заперечив цю думку. Рада приймає Положення, 

яким визначається склад конкурсної комісії, делегує до конкурсної комісії своїх 

представників, уповноважує комісію провести конкурсний відбір та визначити 

переможця або визнати конкурс таким, що не відбувся. Далі міський голова 

укладає контракт з переможцем конкурсу. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який обурився, як може бути, що рада – 

колегіальний орган – виключається з процесу призначення керівника, а міський 



голова одноосібно визначає переможця конкурсу. 

Рябоконь О.П., міський голова, який акцентував увагу, що міський голова 

не входить до складу конкурсної комісії і не визначає переможця конкурсу. Це 

робить конкурсна комісія. З тим, хто був визначений переможцем, міський 

голова укладає контракт і призначає на посаду керівника. 

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

виконкому міської ради, який зазначив, що у чинному Положенні є певна 

неузгодженість, суперечність. У разі, якщо конкурсна комісія визначила 

переможця конкурсу, а сесія не проголосувала за призначення його керівником, 

постає питання: що робити далі? Положення не дає відповіді, як треба діяти в 

такій ситуації. Закон України „Про повну загальну середню освіту“ усуває цю 

неузгодженість та визначає чіткий механізм призначення керівника закладу 

освіти. 

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу виконкому міської ради, 

який звернув увагу на статтю 39 цього Закону, якою визначено механізм 

обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу 

загальної середньої освіти. Частина перша статті 39 гласить, що конкурс на 

посаду керівника закладу проводиться відповідно до вимог цього Закону та 

положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним 

органом (посадовою особою). Таким чином, затвердження Положення про 

конкурс є обов’язковим; Положення має відповідати вимогам Закону; внесення 

інших норм, які б суперечили вимогам Закону, не допускається.  

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що особисто він не 

ознайомлений із Законом України „Про повну загальну середню освіту“ і йому 

потрібен час для його вивчення. 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запитав: якщо рада прийме нове Положення, їх буде два: 

одне затверджене сесією і друге – виконкомом? 

Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, яка відповіла, 

що у разі прийняття нового Положення, буде прийнято рішення виконкому 

міської ради щодо визнання таким, що втратило чинність, попереднього. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  9 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  7 осіб. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської 



міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану 

соціально - економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував змінити формулювання пункту 4 

проєкту рішення, оскільки, на його думку, міський голова не повинен особисто 

контролювати процедуру розроблення, затвердження, фінансування всіх 

програм Пирятинської міської ради – від подачі аплікаційних форм до 

затвердження звітів про їх виконання. 

Рябоконь О.П., міський голова, який погодився з цією думкою та 

запропонував покласти контроль за виконанням рішення на заступників 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до 

розподілу функціональних повноважень. 

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

міської ради, яка внесла уточнення: замінити слова „контроль за виконанням 

рішення“ словами „контроль за виконанням Порядку“, оскільки цим рішенням 

затверджується Порядок. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. (Рішення № 237 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

Депутат Солонський О.М. тимчасово залишив залу засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 238 додається). 



25. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

рішень виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Хоменко О.В.). 

 

Депутат Солонський О.М. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 239 додається). 

 

26. 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) Литвинову О.А. на земельну ділянку площею 0,0608 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Пуньку І.В. на земельну ділянку площею 0,0913 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Осипенко С.М. на земельну ділянку площею 0,0809 га, розташовану за 

адресою: ***; 

4) Назиму О.І., Назим А.В. на земельну ділянку площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Румянцеву О.В. на земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за 

адресою: *** 

6) Мельнику О.М. на земельну ділянку площею 0,0617 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Батрак Т.О. на земельну ділянку площею 0,0686 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Плієву Р.Е. на земельну ділянку площею 0,0654 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

Депутат Солонський О.М. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 240 додається). 

 

27. 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) Москалець Є.І., Шульзі М.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0600 га, розташовану за адресою: ***; 

2) Кошкалді Г.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Шаповалу М.Д. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Худокормовій А.В., Худокормову М.О. на земельну ділянку 

орієнтовною площею 0,1000 га, розташовану за адресою: ***; 

5) Бичкар Г.М., Вдовіченко В.А. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,1000 га, розташовану за адресою: ***; 

6) Романченко В.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0580 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 241 додається). 

 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Шульзі М.А. 

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. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Шульзі М.А.проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0920 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. (Рішення № 242 додається). 

 

29. 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) Іващенку В.О., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***); 

2) Супруну В.В., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***); 

3) Гартвігу О.М., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***); 

4) Білозерському О.В., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***); 

5) Волошину А.О., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***).  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 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 № 243 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

гр.Цветкову В.В. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Цветкову В.В. проєкт землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки площею 0,0396 га розташованої за адресою: ***, для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 244 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

шістдесят п’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

20 січня 2020 № 69 „Про надання дозволу гр.Сірапутській С.Ф. на розробку 

проекту 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 20 січня 2020 року № 69 „Про надання  

дозволу гр.Сірапутській С.Ф. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства“, змінивши площу з 0,1700 га на площу 

0,3000 га. (Рішення № 245 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від         

01 серпня 2019 № 304 „Про надання дозволу гр.Шокодько Н.О. на розробку 

проекту 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят восьмої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 01 серпня 2019 № 304 „Про надання  

дозволу гр.Шокодько Н.О. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для ведення особистого 

селянського господарства“, змінивши площу земельної ділянки з 0,0500 га на 

0,0640 га. (Рішення № 246 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею      0,0200 га, 

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

господарства. (Рішення № 247 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Шаповалу М.Д. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шаповалу М.Д. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0117 га, 

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

господарства. (Рішення № 248 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Щуру М.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Щур Т.Г., депутат міської ради, яка зробила заяву, що має конфлікт 

інтересів, тому не братиме участі в голосуванні з даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Щур Т.Г. не брали участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га, розташованої за 

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

господарських будівель та споруд. (Рішення № 249 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Найдюк Л.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл гр.Найдюк Л.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га, розташованої за 

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

господарських будівель і споруд. (Рішення № 250 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження     

гр.Комаренку О.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  1 (Томко С.Я.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

земельної ділянки площею 0,0029 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 251 додається). 

 

 

 



38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу          

гр.Бухті О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл гр.Бухті О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо 

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

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 252 

додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1876 га, 

розташованої за адресою: вул.Європейська, 171А, м.Пирятин, для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,1876 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 171А, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

(Рішення № 253 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

загального користування, розташованої за адресою: вул.Соборна, 47А, 

м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити технічну документацію щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності загального користування площею 0,0030 га, 

розташовану за адресою: вул.Соборна, 47А, м.Пирятин Полтавської області. 

(Рішення № 254 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору сервітуту 

земельної ділянки з гр.Барабашом О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Укласти з гр.Барабашом О.В. договір сервітуту земельної ділянки 

площею 0,0030 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

розміщення тимчасової споруди – зупинкового комплексу, строком на 5 років. 

(Рішення № 255 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження громадянину 

Шолоху А.В. та громадянину Довженку В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу її в оренду. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити громадянам Шолоху А.В. та Довженку В.М. проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,9203 га 

(кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. (Рішення № 256 

додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Бутком О.М.  

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Припинити договір оренди земельної ділянки площею 0,0065 га, 

розташованої за адресою: ***, укладений з гр.Бутком О.М. 10 лютого           

2020 року, згідно з поданою заявою. (Рішення № 257 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Дубініною О.І.  

 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Укласти з гр.Дубініною О.І. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0065 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 

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

№ 258 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Сокур А.Д. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Укласти з гр.Сокур А.Д. договір оренди земельної ділянки площею 0,0168 

га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, строком на 5 років. (Рішення № 259 

додається).  

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження          

гр.Чегрину О.П. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 



 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити гр.Чегрину О.П. проєкт землеустрою щодо відведення 

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

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 260 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Томко Є.А. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити гр.Томко Є.А. проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0803 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: 

***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 261 

додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Ілляшенку О.С. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

земельної ділянки площею 0,0027 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 262 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Дуброву О.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубров М.Я., депутат міської ради, який зробив заяву, що має конфлікт 

інтересів, тому не братиме участі в голосуванні з даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Надати дозвіл гр.Дуброву О.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0032 га, 

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

(Рішення № 263 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про проведення земельних торгів 

у формі аукціону (аукціон). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, які земельні ділянки 

виставлятимуться на аукціон відповідно до цього рішення і хто може взяти 

участь у земельних торгах.  

Стадник Є.В., доповідач, який надав відповідь на запитання.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення комунальної власності Пирятинської міської ради Пирятинського 

району Полтавської області для продажу права оренди у розмірі річної орендної 

плати на них на земельних торгах у формі аукціону (аукціон), стартовий розмір 

річної орендної плати, крок торгів та інші умови продажу лотів на земельних 

торгах. (Рішення № 264 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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



виконкому міської ради, який проінформував про розроблення проєкту 

землеустрою на земельну ділянку площею 0,15 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул.Сумська, 1В, м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ:  

Розробити проєкт землеустрою на земельну ділянку комунальної 

власності площею 0,15 га, розташовану за адресою: вул.Сумська, 1В, 

м.Пирятин Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, з метою подальшої передачі в оренду шляхом проведення земельних 

торгів у формі аукціону. (Рішення № 265 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу    

гр.Іваничку В.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення тридцять третьої сесії 

Олександрівської сільської ради п’ятого скликання від 15.02.2013 „Про надання 

в приватну власність земельної ділянки“ щодо надання в приватну власність 

земельної ділянки розміром 0,18 га для ведення особистого селянського 

господарства в *** Кононенко Д.В.. 

2. Надати дозвіл гр.Іваничку В.В. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1800 га, 

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

господарства. (Рішення № 266 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

загального користування, розташованої за адресою: вул.Цибаня, 100, 

м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ:  

Затвердити технічну документацію щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності загального користування площею 2,400 га 

(кадастровий номер 5323810100:50:001:0240), розташовану за адресою: 

вул.Цибаня, 100, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 267 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

розрахунок витрат на проведення заходів у Пирятинському культурно-

громадському центрі на 2020 рік та калькуляцію щодо визначення вартості 

оренди приміщень Пирятинського культурно-громадського центру на 2020 рік. 

Дуброва М.Я., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

проведення нарахувань та виплат, пов’язаних зі звільненням, відповідно до 

умов строкового трудового договору з керівником комунального підприємства. 

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

міської ради, який надав відповідь, що у зв’язку із закінченням строку дії 

контракту було видано розпорядження міського голови від 21.02.2020 № 12-к 

„Про звільнення начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ Дуброва М.Я.“, у якому зазначено: „Бухгалтерії 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“          

(Габрієлян С.Ю.) провести відповідні нарахування та виплати Дуброву М.Я., 

повʼязані зі звільненням, відповідно до чинного законодавства“. За 

інформацією головного бухгалтера КП „Пирятинський міський водоканал“, 

зважаючи на фінансовий стан підприємства, неможливо було здійснити ці 

виплати. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що тривалі дощі загострили 

проблему ремонту доріг на вулицях, де відсутнє тверде покриття. Дав 

доручення заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Вараві М.В. підготувати пропозиції, який обсяг робіт необхідно виконати, 

скільки матеріалів потрібно придбати, щоб силами КП „Каштан“ провести 

грейдерування та висипку, далі залучити місцевих підприємців, які б власною 

спецтехнікою здійснили ущільнення щебеню. Напрацьовані пропозиції подати 

на обговорення постійних комісій міської ради. 

 

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

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


