
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

першого пленарного засідання сімдесятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

26 червня 2020 року № 78 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 17 депутатів 

 

Відсутні: Жайворонок О.Л. 

 Клепач В.М. 

 Михайлюк О.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Скочко О.М. 

 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        

Кривобок В.І.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Драло І.Г., 

Солонський О.М. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Депутат Щур Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Бурий М.С., Горбачов О.В., Дубров М.Я. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд пленарного засідання сімдесятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання попередньо виносилося     

56 питань, які оприлюднені на сайті Пирятинської міської ради. Ці питання 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 17, 18 та         

23 червня 2020 року. На сьогодні було заплановане спільне засідання трьох 

постійних комісій, яке не відбулося через неявку кількох депутатів. На 

оперативній нараді за участю міського голови, секретаря міської ради та голів 

постійних комісій було вирішено розділити сімдесяту сесію на два пленарних 

засідання: на перше винести основну частину питань, які готові до розгляду, 

далі попрацювати в комісіях, обговорити питання, які відкладалися і не були 

розглянуті, та винести їх на друге пленарне засідання. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного першого 

пленарного засідання сімдесятої сесії, який налічує 53 питання та, відповідно до 

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

 

Порядок денний: 

 

1. Про місцеві податки і збори  

2. Про транспортний податок  

3. Про ставки земельного податку  

4. Про орендну плату за землю на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

5. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

6. Про єдиний податок  

7. Про туристичний збір  

8. Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

ОТГ  

9. Про затвердження Програми підтримки енергомодернізації ОСББ 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки  

10. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2020 рік  

11. Про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

12. Про внесення змін до Програми організації рятування людей на 

водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2020 року  



13. Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської 

ОТГ“ на 2020 рік 

14. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік  

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

територіальної громади на 2020 рік  

16. Про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на 

списання основних засобів  

17. Про передачу основних засобів (спортивного майданчика та 

спортивного обладнання) на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради  

18. Про виправлення технічної помилки у рішенні шістдесят дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 234 

„Про передачу витрат з реконструкції водогону, що перебуває у власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“  

19. Про безоплатну передачу дублетної літератури  

20. Про відбір роботодавців для виплати компенсації на відшкодування 

вартості місячного стажування працівників  

21. Про створення Піклувальної ради Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 

22. Про затвердження персонального складу Піклувальної ради 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради  

23. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти Пирятинської міської ради 

24. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади друкованої 

продукції Національної академії педагогічних наук України 

25. Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської об’єднаної терироріальної громади  

26. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

27. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період  

28. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

29. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

30. Про надання дозволу гр.Клименко Л.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

31. Про надання дозволу гр.Холостовій А.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  



32. Про затвердження гр.Астаф’єву С.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

33. Про надання дозволу гр.Решотько Л.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

34. Про надання дозволу гр.Шокодьку С.Д. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  

35. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Колісник О.М.  

36. Про надання дозволу гр.Оверченку І.В. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

37. Про надання дозволу гр.Барабашу О.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

38. Про затвердження гр.Лісовичу О.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

39. Про затвердження гр.Перепелиці С.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

40. Про затвердження гр.Бартошак К.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

41. Про затвердження гр.Кирічевському В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

42. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель м.Пирятин, Полтавської області  

43. Про затвердження комунальному підприємству „Пирятинський 

міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її в постійне користування  

44. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради за межами населених пунктів від 04.02.2010 та 

додаткової угоди від 25.02.2020  

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Соборна, 17А, м.Пирятин Полтавської області  

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: Майдан 

Незалежності, 1А, м.Пирятин, Полтавської області  

47. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з    

гр.Барабашом О.В.  

48. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з         

гр.Павелко В.О.  

49. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  



50. Про затвердження проєкту землеустрою на земельну ділянку 

комунальної власності, розташовану за адресою: вул.Абаканська, 69А, 

м.Пирятин Полтавської області  

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин Полтавської області  

52. Про припинення договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності з Ягольніцером О.Я.  

53. Про звернення Пирятинської міської ради до голови Полтавської 

обласної державної адміністрації та голови Полтавської обласної ради щодо 

завершення будівництва полігону твердих побутових відходів у м.Пирятин 

54. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

першого пленарного засідання сімдесятої сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний першого пленарного засідання сімдесятої 

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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого 

скликання слово для виступу взяв депутат міської ради Куча О.Є., який сказав, 

що Пирятинською міською радою в кінці минулого року подано чотири 

проєктні заявки на співфінансування з Фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області: придбання сміттєвоза із заднім 

навантаженням СБМ-304/1 (18,5 м³) на шасі МАЗ-5340, реконструкція мережі 

водовідведення в м.Пирятин Полтавської області (у Мікромістечку), 

будівництво напірного колектора в м.Пирятин Полтавської області (від 

Мікромістечка через залізничну колію), „Реконструція каналізаційного 

колектору від КНС № 1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 

(вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин, Полтавської області“. Але проєкти 

реконструкції мережі водовідведення та будівництва напірного колектора в 

м.Пирятин Полтавської області (від Мікромістечка через залізничну колію) не 

були підтримані на обласному рівні. Від імені депутатів Пирятинської міської 

ради звернувся до депутата Полтавської обласної ради Сімонова А.В., який є 

членом постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління 

майном, сприяти у позитивному вирішенні питання щодо співфінансування цих 

проєктів з обласного бюджету в сумі 2,5 млн грн. Також звернувся до заступика 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради з проханням 

надати Сімонову А.В. відповідні матеріали для ознайомлення, щоб він порушив 

це питання на обласному рівні і міг в подальшому лобіювати інтереси 

об’єднаної громади. 

Сімонов А.В., депутат Полтавської обласної ради, який сказав, що 

депутати обласної ради почули про подані проєктні заявки нещодавно, тому й 

не мали змоги своєчасно відреагувати. Про це повідомили Іван Близнюк та 

Віталій Бабак у особистій розмові з ним. На бюджетну комісію такі питання 

виносяться тільки після того, як їх схвалила постійна комісія з питань екології 

та раціонального природокористування. Відповідно, якщо схвалення немає, 

питання на бюджетну комісію не виноситься. Наразі вже середина бюджетного 

року, основні видатки Фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області визначені. „Спробуємо проаналізувати, які там залишки, і, 

я думаю, зробимо все можливе, враховуючи що нас там (прим. – в Полтавській 

обласній раді) п’ятеро депутатів від Пирятинської громади і району. Але прошу 

з розумінням поставитися до того, що умови, в яких ми стартуємо, не зовсім 

сприятливі, щоб гарантувати, що у нас все вийде“. 

Варава М.В., який сказав, що з депутатами обласної ради Близнюком І.Ф. 

та Гаркавенком О.М. було проведено зустріч, вручено звернення щодо 

сприяння у вирішенні цього питання. Разом з ними взято участь у засіданні 

постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування, яке проходило в лютому 2020 року. Комісія одноголосно 

підтримала ряд питань, які стосувалися Пирятинської ОТГ, зокрема придбання 

сміттєвоза та будівництво напірного колектора в м.Пирятин, і винесла ці 



питання на розгляд бюджетної комісії. В день проведення сесії обласної ради 

його по телефону запевнили, що питання щодо будівництва напірного 

колектора виноситься на розгляд 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 28 травня 

до 26 червня 2020 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про місцеві 

податки і збори. Пояснила, що у зв’язку із змінами у законодавстві з назви 

рішення вилучаються слова „на 2021 рік“. Рішення буде чинним не тільки 

впродовж 2021 року, а й надалі, доки не виникне необхідність внесення змін до 

нього. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Встановити на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади: 

1) місцеві податки: 

а) податок на майно: 

 транспортний податок; 

 плата за землю; 

 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

б) єдиний податок; 

2) місцеві збори: 

а) туристичний збір. 

2. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2021 року. (Рішення 

№ 268 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

транспортний податок. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Встановити ставку транспортного податку, з розрахунку на календарний 

рік, у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 

Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями). (Рішення № 269 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про ставки земельного податку. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Установити на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади: 

1) ставки земельного податку для юридичних і фізичних осіб відповідно 

до пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України (додаток 1); 

2) перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до 

статей 281, 282 пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати 

земельного податку (додаток 2). (Рішення № 270 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про орендну плату за землю на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити ставки орендної плати за землю за її цільовим та 

функціональним використанням у відсотковому відношенні до нормативної 

грошової оцінки земель Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. (Рішення № 271 додається). 

 

Депутат Куча О.Є. тимчасово залишив залу засідань. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити ставки податків на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб, відповідно до статті 266 Податкового 

кодексу України. (Рішення № 272 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про єдиний 

податок. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно 

до статті 293 Податкового кодексу України. (Рішення № 273 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

туристичний збір. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Томко С.Я. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Установити на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади ставку туристичного збору в розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього 

туризму та 1 відсоток – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної 



плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї 

особи за одну добу тимчасового розміщення. (Рішення № 274 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської ОТГ.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Методику визначення мінімальної суми орендного платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської ОТГ. 

(Рішення № 275 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми підтримки енергомодернізації 

ОСББ Пирятинської міської ОТГ на 2020 - 2021 роки. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму підтримки енергомодернізації ОСББ Пирятинської 

міської ОТГ на 2020-2021 роки. (Рішення № 276 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської міської 

ради на 2020 рік. Зазначила, що, за пропозицією начальника відділу із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради Стадника Є.В., 

проєкт рішення доповнено заходами щодо виготовлення землевпорядної 

документації, які не потребують додаткового фінансування Програми. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Щур Т.Г., депутат міської ради, яка запитала, чи буде проведено 

інвентаризацію земельної ділянки під кладовищем по вул.Київська. 



Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що, оскільки на земельній 

ділянці десятками років здійснюються поховання померлих, є потреба у 

розробленні технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації цієї 

земельної ділянки. Запропонував відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради підготувати відповідний проєкт рішення та подати його 

на наступну сесію міської ради. 

Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити даний проєкт рішення на голосування.  

 

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

 „проти“ –  1 (Горбачов О.В.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії сьомого 

скликання від 23 грудня 2019 року № 501 „Про затвердження Програми 

діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік“, виклавши Програму в новій 

редакції. (Рішення № 277 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував констатуючу частину проєкту рішення після слова „враховуючи“ 

доповнити словами „службовий лист начальника відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської ради від 10.06.2020 №2157/02-35“. 

В обговоренні питання взяли участь Хоменко О.В., депутат міської ради, 

голова постійної комісії з питань житлово-комунальнго господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг; Варава М.В., 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради;     

Чайка Т.Г., секретар міської ради. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П запропонував 

прийняти рішення з урахуванням наданої пропозиції. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

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

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 222 „Про 

затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 278 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Ткаченко Н.В., економіста комунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми організації рятування людей на 

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

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 90 „Про 

затвердження Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста 

Пирятин у літній період 2020 року“, виклавши Програму в новій редакції. 

(Рішення № 279 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Курочку О.С., начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про внесення змін до Програми 

„Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20 січня 2020 року № 52 „Про 

затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 280 додається).  

 

14. 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. Запропонувала виключити із проєкту рішення пункт 1.13 „Надання 

одноразової матеріальної допомоги на лікування Батрак Марині Вікторівні (для 



чоловіка Батрака Анатолія Васильовича) (в т.ч. ПДФО та військовий збір)“, 

оскільки Батрак А.В. помер. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубров М.Я., депутат міської ради, який запропонував надати допомогу 

родині, оскільки вона понесла значні фінансові витрати на лікування та 

поховання Батрака А.В. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував до другого 

пленарного засідання вивчити можливість надання такої допомоги родині.  

Рябоконь О.П., який запопонував проголосувати за проєкт рішення в 

частині забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та, 

провівши консультації з Управлінням Державної казначейської служби України 

у Пирятинському районі Полтавської області, повернутися до розгляду питання 

щодо надання фінансової допомоги родині померлого Батрака А.В. на 

наступному пленарному засідання сесії. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до підпункту 1.1 пункту 1 рішення шістдесят 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня  

2019 року № 504 „Про затвердження Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 281 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“ –  17 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

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

№ 282 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

підприємства „Каштан“, який проінформував про надання згоди комунальному 

підприємству „Каштан“ на списання основних засобів. 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл на списання з балансового обліку основних засобів – 

контейнерів, які не придатні для подальшої експлуатації. (Рішення № 283 

додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу основних засобів 

(спортивного майданчика та спортивного обладнання) на баланс виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Передати безоплатно з балансу комунального підприємства „Каштан“ 

на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської ради та закріпити за 

Пирятинською дитячо-юнацькою спортивною школою:  

1.1. Комплект спеціального спортивного обладнання для облаштування 

вуличними тренажерами спортивного майданчика за адресою: м.Пирятин, 

вул.Саксаганського; 

1.2.  Спортивний майданчик по вул.Саксаганського. (Рішення № 284 

додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про виправлення технічної 

помилки у рішенні шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 травня 2020 року № 234 „Про передачу витрат з реконструкції 

водогону, що перебуває у власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни у рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 травня року № 234 „Про передачу витрат з 



реконструкції водогону, що перебуває у власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“, виклавши пункт 1 в наступній редакції: 

„1. Передати витрати з реконструкції водогону загальною вартістю    

1 037 566,85 грн. (один мільйон тридцять сім тисяч п’ятсот шістдесят шість  

гривень 85 копійок) комунальному підприємству „Пирятинський міський 

водоканал“ (Курочка О.С.)“. (Рішення № 285 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про безоплатну передачу дублетної літератури. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради дублетну літературу (твори історичної тематики, мемуарної 

літератури, поезії, фантастики), що перебуває на обліку Пирятинської публічної 

бібліотеки, на баланс Пирятинського територіального центру соціального 

обслуговування населення (надання соціальних пільг) Пирятинського району 

згідно з додатком № 1. (Рішення № 286 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про відбір роботодавців для виплати компенсації на 

відшкодування вартості місячного стажування працівників. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. тимчасово залишив залу засідань та не брав участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік роботодавців, які відібрані для виплат компенсації на 

відшкодування вартості місячного стажування працівників в рамках реалізації 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки. 

(Рішення № 287 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради, який проінформував про створення Піклувальної ради 



Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити Піклувальну раду Пирятинської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області. (Рішення     

№ 288 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради, який проінформував про затвердження персонального складу 

Піклувальної ради Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад Піклувальної ради Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради. (Рішення № 289 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради, який проінформував про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти Пирятинської міської ради. 

Зазначив, що проєкт Положення розглядався на розширеному засіданні 

постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту за участю голів усіх інших постійних комісій та 

депутатів міської ради. В ході обговорення було запропоновано внести ряд 

доповнень до проєкту Положення. Всі вони відображені в остаточній редакції, 

яка подається на затвердження сесії. 

 

Депутат Йощенко В.М. тимчасово залишив залу засідань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, як, відповідно до Положення, 



призначається на посаду керівник закладу загальної середньої освіти. 

Зуєв С.В., начальник відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради, який відповів, 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). Така норма визначена статтею 39 Закону України „Про 

повну загальну середню освіту“. 

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

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

захисту, який запропонував поставити проєкт рішення на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  11 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  4 депутати. 

 

Депутати Йощенко В.М., Куча О.Є. не брали участі в голосуванні. 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради, який проінформував про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності у власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади друкованої продукції Національної академії 

педагогічних наук України. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Куча О.Є. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1 Надати згоду на безоплатну передачу з державної власності у власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади друкованої продукції 

Національної академії педагогічних наук України згідно з додатком. 

2. Передати безоплатно у постійне користування Пирятинському ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області друковану продукцію, 

зазначену у пункті 1 цього рішення, після підписання актів приймання-

передачі. (Рішення № 290). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала про внесення 

змін до Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 



міської об’єднаної терироріальної громади. Зазначила, що пропозиції трьох 

закладів освіти стосовно внесення змін до Положення обговорювалися на 

засіданні комісії з присудження стипендій міської ради обдарованим дітям 

Пирятинької міської об’єднаної територіальної громади. Комісія частково 

підтримала надані пропозиції, рекомендувала розробити та подати на розгляд 

сесії відповідний проєкт рішення. Розроблений проєкт рішення розглядався на 

засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту, яка рекомендувала 

затвердити Положення у новій редакції. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Йощенко В.М., Куча О.Є. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 30 червня 2016 року № 155 ,,Про затвердження 

Положення про стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади“, виклавши Положення в новій редакції, що 

додається. (Рішення № 291 додається). 

 

Депутати Йощенко В.М., Куча О.Є. повернулися до зали засідань. 

Депутат Бурий М.С. тимчасово залишив пленарне засідання.  

 

26. 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“ –  16 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 292 додається). 

 

27. 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“ –  16 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Бурий М.С. не брав участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 293 додається). 

 

28. 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) Пуньку М.І. на земельну ділянку площею 0,0612 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Бублик Н.А. на земельну ділянку площею 0,2500 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Тюльченко Л.М. на земельну ділянку площею 0,0604 га, розташовану 

за адресою: ***; 

4) Теплюк Г.В., Хандолі К.В. на земельну ділянку площею 0,0618 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Лук’янцю О.Д. на земельну ділянку площею 0,1100 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

Депутат Дубров М.Я. тимчасово залишив пленарне засідання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 294 додається). 

 

29. 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) Іванець О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0074 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Холостовій А.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Данильченко Т.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0412 га, 

розташовану за адресою: ***; 

4) Полтавець Р.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0055 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Комар О.П., Комарю О.М на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0517 га, розташовану за адресою: ***; 

6) Бойку А.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0560 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Мелащенко Н.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0483 га, 

розташовану за адресою: ***; 

8) Кривенко Н.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0500 га, 

розташовану за адресою: ***; 

9) Яцюк Г.В., Яцюк Н.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 

0,0639 га, розташовану за адресою: ***. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 295 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Клименко Л.Г. 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. 

 

Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Клименко Л.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0275 га, 

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

господарства. (Рішення № 296 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Холостовій А.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  1 (Солонський С.П.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Бурий М.С., Дубров М.Я. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Холостовій А.В. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га, 

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

господарства. (Рішення № 297 додається). 

 

Депутат Бурий М.С повернувся до зали засідань. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Астаф’єву С.А. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Дубров М.Я., Хоменко О.В. не голосували.  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Астаф’єву С.А., проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1272 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 298 додається). 

 

Депутат Дубров М.Я. повернувся до зали засідань. 



33. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Решотько Л.І. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

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

господарства. (Рішення № 299 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Шокодьку С.Д. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шокодьку С.Д. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташованої за адресою: ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. (Рішення № 300 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Колісник О.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Колісник О.М. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0075 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***, для 



будівництва та обслуговування будівель торгівлі, строком до 31.12.2020 року. 

(Рішення № 301 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Оверченку І.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Оверченку І.В. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0025 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 302 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

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

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. Зазначив, що після 

виїзду на місце профільна комісія рекомендувала відкласти це питання для 

доопрацювання та розглянути його на наступному пленарному засіданні. 

 

Головуючий поставив на голосування дану пропозицію. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

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

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 



ВИРІШИЛИ: 

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

земельної ділянки площею 0,0067 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою:***. (Рішення № 303 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження    

гр.Перепелиці С.П. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Перепелиці С.П. проєкт землеустрою щодо відведення 

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

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 304 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       

гр.Бартошак К.С. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Бартошак К.С. проєкт землеустрою щодо відведення 

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

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 305 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження 

гр.Кирічевському В.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

 „проти“ –  1 (Горбачов О.В.); 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Кирічевському В.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0056 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва індивідуальних гаражів), розташованої за 

адресою: ***. (Рішення № 306 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин, Полтавської 

області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, на якій підставі розрахована середня 

(базова) вартість 1 м
2
 земель міста в сумі 255,96 грн.  

Олефіренко О.С., директор ПЕВП „Земпроєкт“, розробник технічної 

документації, який надав роз’яснення щодо обрахунку середньої (базової) 

вартості земель. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, хто надавав вихідні дані 

для розрахунку середньої (базової) вартості земель. 

Стадник Є.В., доповідач, який сказав, що частину вихідних даних надано 

фахівцями виконкому міської ради, ще частину – іншими організаціями, яким 

розробником технічної документації було направлено відповідні запити. 

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 депутатам потрібен час для того, щоб 

ознайомитися з технічною документацією, та запитав, чи попереджено громаду 

про збільшення нормативної грошової оцінки земель на 20%. 

Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що посадові особи 

місцевого самоврядування діють виключно у спосіб, визначений 

законодавством України. Вимоги щодо розміщення в засобах масової 

інформації оголошення про наміри щодо збільшення нормативної грошової 

оцінки земель немає. Оприлюдненню підлягають проєкти рішень та рішення, 

прийняті сесією міської ради. Відповідний проєкт рішення та всі необхідні 

матеріали: вихідні дані, розрахунки, технічна документація та експертний 

висновок – були оприлюднені на вебсайті Пирятинської міської ради в терміни, 

визначені Законом України „Про доступ до публічної інформації“. Відтак усі, 

хто мав бажання ознайомитися з цими документами, мали для цього час. 

Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував перенести розгляд цього питання на друге пленарне засідання 



сімдесятої сесії, яке заплановано провести у п’ятницю, 03 липня, з метою більш 

глибокого вивченння документів депутатами міської ради. 

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

який сказав, що відповідно до Бюджетного кодексу України не пізніше, ніж за 6 

місяців до нового бюджетного року затверджуються ставки податків та всі 

супутні документи. Таким супутнім документом є технічна документація з 

нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин. 

Рябоконь О.П., міський голова, який, користуючись таким дієвим 

інструментом демократії, як онлайн трансляція пленарного засідання сесії, 

зробив заяву, що Пирятинська міська рада свідомо не пішла на збільшення 

ставок податків, оскільки було заплановано розроблення та затвердження нової 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, що призвело б 

до незначного збільшення орендної плати. Щоб уникнути різкого зростання, 

ставки податків залишено на рівні минулого року. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який також зробив заяву, що прийняття 

нової нормативної грошової оцінки земель в умовах пандемії – це тягар для 

малого, середнього та великого бізнесу.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував затвердити нову нормативну 

грошову оцінку земель м.Пирятин та ввести її в дію з 2022 року. 

 

Депутат Томко С.Я. залишив пленарне засідання сесії. 

 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував Стаднику Є.В. навести 

приклади, на яку суму збільшиться орендна плата за земельні ділянки для 

об’єктів, розташованих у різних частинах міста, у разі прийняття нової 

нормативної грошової оцінки земель. 

Стадник Є.В., доповідач, який на конкретних прикладах довів, що для 

невеликих об’єктів розміром 20 м
2
,
 
100 м

2 
орендна плата за земельні ділянки, на 

яких розташовані ці об’єкти, не зазнає суттєвого збільшення. 

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. 

 

Депутат Куча О.Є. залишив пленарне засідання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  12 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  3 депутати. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. не брали участі в голосуванні. Протокол 

поіменного голосування додається. 

 



РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження комунальному 

підприємству „Пирятинський міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу її в постійне користування. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити комунальному підприємству „Пирятинський міський 

водоканал“ (Курочка О.С.) проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0884 га (кадастровий номер 5323880100:00:008:0040, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води), розташованої за адресою: вул.Степова, 5, с.Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області. (Рішення № 307 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва в адміністративних межах Пирятинської міської ради за межами 

населених пунктів від 04.02.2010 та додаткової угоди від 25.02.2020. 

 

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

 „проти“ –  1 (Солонський О.М.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

посвідчено право користування, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах 

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

04.02.2010 та додаткової угоди від 25.02.2020, укладених між Пирятинською 

районною державною адміністрацією та ТОВ „ПКЗ-АГРО“, зменшивши площу 



орендованої земельної ділянки з 46,2398 на 35,7921 га. (Рішення № 308 

додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності за адресою: вул.Соборна, 17А, м.Пирятин Полтавської 

області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування площею 

0,0030 га (кадастровий номер 5323810100:50:019:0381), розташованої за 

адресою: вул.Соборна, 17А, м. Пирятин Полтавської області. (Рішення № 309 

додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності за адресою: Майдан Незалежності, 1А, м.Пирятин, 

Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування площею 

0,0030 га (кадастровий номер 5323810100:50:008:0340), розташованої за 

адресою: Майдан Незалежності, 1А, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення 

№ 310 додається).  

 

47. 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“ –  15 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Барабашом О.В., який зареєстрований: ***, договір 

сервітуту земельної ділянки площею 0,0030 га, розташованої за адресою: *** 

для розміщення тимчасової споруди – зупинкового комплексу, строком на 5 

років. (Рішення № 311 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору сервітуту 

земельної ділянки з гр.Павелко В.О. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Павелко В.О., яка зареєстрована: ***, договір сервітуту 

земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

адресою: ***, для розміщення тимчасової споруди – зупинкового комплексу, 

строком на 5 років. (Рішення № 312 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності площею 14,2445 га (кадастровий номер 

5323880100:00:008:0041),розташованої за межами населеного пункту в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради біля с.Олександрівка на дві 

земельні ділянки орієнтовними площами 7,1 га та 7,1445 га. (Рішення № 313 

додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження проєкту 

землеустрою на земельну ділянку комунальної власності, розташовану за 

адресою: вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

 „проти“ –  1 (Горбачов О.В.); 

 „утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проєкт землеустрою земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,0400 га (кадастровий номер 5323810100:50:018:0223), розташованої 

за адресою: вул.Абаканська, 69А, м.Пирятин Полтавської області, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 314 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності за адресою: вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин Полтавської 

області. 

 

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

 „проти“ –  1 (Горбачов О.В.); 

 „утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності площею 2,1250 га (кадастровий номер 

5323810100:50:019:0381), розташованої за адресою: вул.Визволення, 2Б, 

м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 315 додається). 

 



52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про припинення договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності з гр.Ягольніцером О.Я. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Припинити з гр.Ягольніцером О.Я. договір оренди земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,2467 га (кадастровий номер ***, цільове 

призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), 

розташованої за адресою: ***, зареєстрований 19 квітня  2014 року. (Рішення № 

316 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала про звернення 

Пирятинської міської ради до голови Полтавської обласної державної 

адміністрації та голови Полтавської обласної ради щодо завершення 

будівництва полігону твердих побутових відходів у м.Пирятин. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Войпанюк В.К., 

Хоменко О.В., Гудзь В.І., керуючий справами виконкому міської ради       

Кочур Л.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Варава М.В. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. запропонував 

прийняти рішення з даного питання. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Куча О.Є., Кривобок В.І., Томко С.Я. були відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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. (Рішення № 317 

додається). 

 

54. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

виконкому міської ради, який запропонував повернутися до розгляду питання 

щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель м.Пирятин, Полтавської області на другому пленарному засіданні 

сімдесятої сесії Пирятинської міської ради. 

Рябоконя О.П., міського голову, який подякував присутнім за плідну 

роботу; оголосив, що наступне пленарне засідання відбудеться 03 липня      

2020 року. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


