
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання сімдесятої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

03 липня 2020 року № 79 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 19 депутатів 

 

Відсутні: Клименко Ю.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Приходько В.О. 

 Скочко О.М. 

 Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

 

 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 на першому пленарному засіданні було 

обрано двох депутатів: Драла І.Г., Солонського О.М. У зв’язку з відсутністю 

депутата Драла І.Г. міський голова запропонував дообрати одного члена 

секретаріату. Секретар міської ради Чайка Т.Г. запропонувала кандидатуру 

депутата Щур Т.Г.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Для підрахунку голосів на першому пленарному засіданні було обрано 

лічильну комісію у складі Бурого М.С., Горбачова О.В., Дуброва М.Я. 

Головуючий запропонував членам лічильної комісії продовжити свою роботу. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд другого пленарного засідання 

сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься         

8 питань. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 02 та 03 липня 

2020 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який 

налічує 8 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2020 рік  

2. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“ 

3. Про внесення змін до Програми сприяння створенню ОСББ на       

2020 рік  

4. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік  

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

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

6. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2020 рік 

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

територіальної громади на 2020 рік  

8. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель м.Пирятин, Полтавської області  

 

Депутат Гудзь В.І. прибула на пленарне засідання та зареєструвалася. 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

другого пленарного засідання сімдесятої сесії в цілому. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний другого пленарного засідання сімдесятої сесії 

міської ради, який налічує 8 питань 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 1 години 

без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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 взяла колишній депутат міської ради    

Андрейщук Р.А., яка висловила думку, що рішення про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин є регуляторним 

актом і його прийняття має відбуватися відповідно до Закону України „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. Зазначив, що на засіданні постійних комісій з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг і з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва було внесено зміни до проєкту 

рішення, а саме: зменшено суму на придбання щебеню до 500 тис.грн. Крім 

того, запропонував у межах видатків, передбачених на виконання заходів 

Програми, зробити перерозподіл, збільшивши видатки на оплату послуг 

сторонніх організацій на суму 150 тис.грн, та залучити майстра дорожньої 

служби для забезпечення якісного виконання робіт.  



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Куча О.Є.,           

Клепач В.М., Йощенко В.М., Хоменко О.В. 

У підсумку міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

рішення з урахуванням наданої пропозиції. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Якименко А.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

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

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

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

редакції. (Рішення № 318 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., бухгалтера коммунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

матеріально-технічної бази комунального підприємства „Каштан“. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року     

№ 513 „Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік“, виклавши Програму у новій 

редакції. (Рішення № 319 додається).  

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми сприяння створенню ОСББ на       

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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 № 85 „Про 

затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2020 рік“, виклавши 

Програму у новій редакції. (Рішення № 320 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на      

2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Дубров М.Я.,  

Кривобок В.І. 

У підсумку міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

рішення з данного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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 № 321 додається). 

 

5. 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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 № 322 додається). 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

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

якмй проінформував про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 18 Додатку 3 Програми розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2020 рік, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 510 

„Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік“ 

(далі – Програма), виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 323 

додається). 

 

7. 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: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Йощенко В.М.,       

Куча О.Є., начальник відділу управління коммунальною власністю виконкому 

міської ради Кошова Є.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринець І.С. 

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

міської ради, яка зазначила, що необхідно повернутися до розгляду питання 

щодо внесення змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, збільшити обсяги 

фінансування заходу „Послуги сторонніх організацій“ на суму 150 тис.грн і, 

відповідно, на цю суму зменшити фінансування іншого заходу. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував розглянути зазначене 

питання на наступній сесії міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Якименко А.В.). 

 

Депутат Драло І.Г. прибув на пленарне засідання сесії та брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 



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

№ 324 додається). 

 

8. 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. Зазначив, що відповідно до чинного законодавства нормативна 

грошова оцінка земель населених пунктів приймається органами місцевого 

самоврядування один раз на п’ять – сім років. Оскільки нині діюча нормативна 

грошова оцінка земель м.Пирятин прийнята у 2013 році, відділом із земельних 

та екологічних питань виконкому міської ради була замовлена нова нормативна 

грошова оцінка земель. Приватним експертно-виробничим підприємством 

„Земпроект“, яке, за результатами електронних торгів, було визначено 

виконавцем робіт, розроблено технічну документацію у відповідності до вимог 

чинного законодавства. Наступним кроком є прийняття рішення про її 

затвердження. Оскільки у присутніх виникає питання, чи є таке рішення 

регуляторним актом, ознайомив з роз’ясненнями щодо застосування органами 

місцевого самоврядування вимог Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ при прийнятті рішень 

про затвердження нормативної грошової оцінки земель, опублікованими на 

вебсайті Державної регуляторної служби України 07 березня 2018 року. У 

цьому документі зазначено: „Враховуючи викладене, рішення органів 

місцевого самоврядування про затвердження нормативної грошової оцінки 

населеного пункту не є регуляторними актами в розумінні Закону України „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ за 

умови, якщо рішення про їх затвердження не містить інших правових норм, у 

тому числі, щодо встановлення базової вартості 1 кв. м. землі в грошовому 

еквіваленті, що не передбачено вимогами законодавства“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що питання про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель м.Пирятин розглядалося на двох засіданнях постійної 

комісії. На перше засідання був поданий проєкт рішення, у якому одним із 

пунктів було зазначено: „Встановити середню (базову) вартість 1 м
2
 земель 

міста 255,96 грн“. У проєкті рішення, який розглядався на другому засіданні, 

цей пункт був відсутній. На запитання: „Чи є цей проєкт рішення регуляторним 

актом?“ – представник юридичного відділу відповів: ні! Однак вивчення 

судової практики переконало в тому, що рішення про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель м.Пирятин є регуляторним 

актом і приймається відповідно до процедури, визначеної законодавством. 

Рябоконь О.П., міський голова, який заперечив, що дане рішення не є 

регуляторним актом, оскільки затверджується не середня (базова) вартість 1 м
2
 



землі, а технічна документація, розроблена у відповідності до вимог чинного 

законодавства, тобто сам документ та його складові. 

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

виконкому міської ради, який порівняв рішення ради про встановлення 

місцевих податків і зборів з рішенням про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель. Ставки податків по кожному з об’єктів 

оподаткування можуть бути різними, і рада визначає (іншими словами – 

регулює), який розмір ставок встановити у тому чи іншому випадку. Відтак 

рішення про встановлення місцевих податків і зборів є регуляторними актами. 

Натомість базова вартість 1 кв. м. земель, визначена при розробленні технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель, є сталою величиною (для 

м.Пирятин – 255,96 грн). Вимогами законодавства не передбачено 

встановлення базової вартості 1 кв. м. землі в грошовому еквіваленті при 

прийнятті рішень про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель. Тому проєкт рішення, поданий на затвердження 

другого пленарного засідання сесії, не містить цієї правової норми і, відповідно 

до роз’яснень Державної регуляторної служби України, не є регуляторним 

актом.  

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

міської ради, яка додала, що після того, як зазначене рішення не було прийнято 

на першому пленарному засіданні сесії, виконкомом міської ради проведено 

консультації з представником Сектору Державної регуляторної служби у 

Полтавській області. На підставі його рекомендацій проєкт рішення 

доопрацьовано, вилучено правову норму щодо встановлення базової вартості    

1 кв.м. земель, оскільки це не передбачено чинним законодавством, і повторно 

подано на затвердження сесії як такий, що не потребує застосування вимог 

Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності“. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, чи є офіційний лист 

Сектору Державної регуляторної служби у Полтавській області з 

роз’ясненнями. 

Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що для більшої 

переконливості слід направити офіційний запит до Сектору Державної 

регуляторної служби у Полтавській області. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який звернув увагу присутніх на те, що 

технічне завдання на виконання послуг з виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Пирятин підписано заступником 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Варавою М.В., 

хоча на документі вказано посаду, прізвище та ініціали міського голови 

Рябоконя О.П.  

Кудрявцев О.О., головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

міської ради, який сказав, що Варава М.В. мав право погодити технічне 

завдання на виконання послуг з виготовлення технічної документації, оскільки 

як заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 



відповідає за цей напрямок роботи, але на документі слід було вказати його 

посаду, прізвище та ініціали. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував поставити проєкт рішення на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  4 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  2 депутати; 

 „утрималися“ –  11 депутатів. 

 

Депутати Бурий М.С., Куча О.Є. були відсутні та не брали участі в 

голосуванні. 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

9. СЛУХАЛИ в „Різному“ 

Горбачова О.В., депутата міської ради, який сказав, що, за інформацією 

депутата Полтавської обласної ради Близнюка І.Ф., у 2020 році з Фонду 

розвитку територій області буде виділено 252 тис.грн на придбання 

спеціального обладнання для облаштування майданчика для скейтбординга на 

стадіоні „Ювілейний“. Місце для майданчика визначено, на наступній сесії 

міської ради необхідно виділити кошти з бюджету міської ОТГ для його 

облаштування.  

Войпанюка В.К., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

сказав, що будівництво майданчика для скейтбординга – справа потрібна. Ще 

три роки тому було прийнято відповідне рішення сесії міської ради, і дуже 

добре, що такий майданчик буде побудовано на стадіоні „Ювілейний“.  

Рябоконя О.П., міського голову, який запитав, чи всі присутні депутати 

підтримують цю ідею, і, отримавши позитивну відповідь, підсумував, що 

попередня згода, відображена у протоколі сесії, дає можливість фахівцям 

виконкому міської ради, не зволікаючи, розпочати роботу, зокрема, знайти 

підрядника, який би взявся за виготовлення проєкту та обрахував його 

кошторисну частину для розуміння того, скільки коштів необхідно виділити на 

будівництво майданчика. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


