
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  
сімдесятої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

 

26 червня 2020 року № 317 

 

 

Про Звернення Пирятинської міської ради до Полтавської обласної державної 

адміністрації, Полтавської обласної ради щодо завершення будівництва 

полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин 

 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетним кодексом України, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити Звернення Пирятинської міської ради до голови Полтавської 

обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, голови Полтавської 

обласної ради Олександра Біленького щодо завершення будівництва полігону 

твердих побутових відходів в м.Пирятин (додається). 

2. Направити Звернення Пирятинської міської ради щодо завершення 

будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин Полтавської 

обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради. 

3. Оприлюднити Звернення Пирятинської міської ради до голови 

Полтавської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, голови 

Полтавської обласної ради Олександра Біленького щодо завершення 

будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин в газеті 

„Пирятинські вісті“ до 10 липня 2020 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради            

Чайку Т.Г. та постійну комісію міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 



Голові Полтавської обласної 

державної адміністрації 

О.Синєгубову 

 

Голові Полтавської обласної ради 

О.Біленькому 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Пирятинської міської ради до Полтавської обласної державної адміністрації,  

Полтавської обласної ради щодо завершення будівництва полігону  

твердих побутових відходів в м.Пирятин 

 

Пирятинська міська рада глибоко стурбована ситуацією щодо 

незавершених робіт з реконструкції існуючого невпорядкованого 

сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів в м. Пирятин. Питання 

облаштування полігону ТПВ актуальне для нашої громади, а звернення до 

попереднього керівництва області, виїзні зустрічі із замовником будівництва, 

яким є Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської облдержадміністрації, та підрядником 

на недобудованому полігоні ТПВ, на жаль, були безрезультатними. 

На проведення робіт з реконструкції полігону ТПВ із бюджету 

Пирятинської міської ОТГ на умовах співфінансування було виділено та 

передано до обласного бюджету 7,1 млн. грн у 2017-2018 роках. Свої 

зобов’язання ми виконали в повному обсязі, проте об’єкт до цього часу не 

завершено.  

У 2020 році із обласного бюджету виділено кошти в сумі 1,6 млн грн на 

завершення реконструкції сміттєзвалища в м.Пирятин, однак роботи ще не 

розпочато, наявних коштів, зважаючи на обсяги робіт, явно недостатньо, а 

термін дії договору суперфіцію, укладеного між Пирятинською міською радою 

та Департаментом будівництва, містобудування та житлово-комунального 

господарства Полтавської облдержадміністрації для проведення робіт з 

реконструкції сміттєзвалища, закінчується 27 вересня цього року.  

Зазначені вище обставини не дають можливості Пирятинській міській 

раді найближчим часом отримати готовий об’єкт для повноцінного 

використання за призначенням, повернути у повну власність земельну ділянку 

та продовжити реалізацію подальших заходів стратегії поводження з твердими 

побутовими відходами на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Зважаючи на критичність ситуації, просимо сприяти у вирішенні 

питання щодо завершення реконструкції полігону ТПВ в м.Пирятин у визначені 

договором терміни та передачі його Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді. 

 

Пирятинський міський голова 

 

Депутати Пирятинської міської ради 


