
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання сімдесят третьої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

19 серпня 2020 року № 82 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 17 депутатів 

 

Відсутні: Гудзь В.І. 

 Дубров М.Я. 

 Йощенко В.М. 

 Клепач В.М. 

 Куча О.Є. 

 Мірошніченко А.О. 

 Михайлюк О.В. 

 Скочко О.М. 

 Солонський О.М. 

 

 На сесію запрошені та присутні: депутат Полтавської обласної ради 

Близнюк І.Ф., 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 сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла секретар міської ради 

Чайка Т.Г.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Томко С.Я., 

Клименко Ю.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Секретар міської ради Чайка Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Драло І.Г., Кривобок В.І.,     

Хоменко О.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий повідомив, що на розгляд сімдесят третьої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 75 питань. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 10, 11, 12, 13, 14 серпня 2020 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує              

75 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких 

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік за січень-

червень 2020 року в частині виконання місцевих (регіональних) програм  

2. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

3. Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2020 рік 

4. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  

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

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

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

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік“  

7. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

9. Про внесення змін та доповнень до Програми придбання обладнання 

для облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік  

10. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік  



11. Про внесення змін та доповнень до Програми закріплення спеціалістів 

медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади та поліпшення матеріально-технічної бази Калиновомостівського 

ФАПу на 2020 рік 

12. Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних 

послуг жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в 

частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості 

комунальних послуг та енергоносіїв комунальним підприємством 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради у 2020 році  

13. Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення 

пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради на 2020 рік  

14. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 

2020 році 

15. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2020 роки 

16. Про внесення змін до Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“ на 2020 рік 

17. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2020 рік 

18. Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів на 

2020 рік  

19. Про внесення змін до Програми збереження культурної спадщини в 

Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік  

20. Про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка військової 

частини Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського району, на 2020рік“  

21. Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проєктних 

пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

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

територіальної громади на 2020 рік 

23. Про призначення директора комунального підприємства „Каштан“ 

24. Про призначення директора комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“ 

25. Про внесення змін до Переліку роботодавців, які відібрані для виплат 

компенсації на відшкодування вартості місячного стажування працівників  

26. Про затвердження переліків нерухомого майна комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, що знаходиться на 

балансі КП „Каштан“, яке може бути передане в оренду 



27. Про затвердження персонального складу Піклувальної ради 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області 

28. Про створення Піклувальної ради Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

29. Про затвердження щомісячної плати та встановлення пільг за 

навчання у Пирятинській школі мистецтв на 2020-2021 навчальний рік  

30. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації 

виконкому міської ради у новій редакції 

31. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

32. Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих в 

міжсесійний період 

33. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

34. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

35. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за межами населених пунктів в адміністративних 

межах Пирятинської міської ради для ведення особистого селянського 

господарства  

36. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів 

в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення особистого 

селянського господарства  

37. Про надання дозволу гр.Візіру Б.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

38. Про надання дозволу гр.Білоцерківець В.Г. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

39. Про надання дозволу гр.Румянцеву О.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

40. Про надання дозволу гр.Тимченко Н.В. та гр.Пахомовій Н.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства 

41. Про надання дозволу гр.Жаглу В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 



42. Про надання дозволу гр.Московцовій К.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

43. Про надання дозволу гр.Ігнатовій В.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

44. Про затвердження гр.Бацман Н.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

45. Про затвердження гр.Бодак В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

46. Про затвердження гр.Бражник Г.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

47. Про затвердження гр.Яременко О.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

48. Про затвердження гр.Биху С.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

49. Про затвердження гр.Венгелайтес В.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

50. Про затвердження гр.Шокодько Н.О. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

51. Про затвердження гр.Свергуну М.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

52. Про надання дозволу гр.Алексєєнко Л.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для іншого сільськогосподарського 

призначення  

53. Про надання дозволу гр.Пономаренко Л.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови 

54. Про надання дозволу гр.Щитченко Н.І. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  

55. Про надання дозволу гр.Костяному О.С. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 

56. Про надання дозволу гр.Коріню В.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі  

57. Про затвердження гр.Чернишу О.Ю. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачу земельної ділянки в оренду 



58. Про затвердження ТОВ „АГРОВІКА“ технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду  

59. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-

АГРО“ технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

60. Про надання дозволу ПАТ „Пирятинське автотранспортне 

підприємство 15343“ на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), розташованої за адресою: вул.Європейська, 152, м.Пирятин 

Полтавської області 

61. Про укладення договору оренди земельної ділянки з АТ „Полтава-

Банк“ 

62. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Спецбурмаш“ 

63. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з         

гр.Феденко Л.М.  

64. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Свічкою С.П.  

65. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Кучею О.Є.  

66. Про внесення змін до рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 26 червня 2020 року № 311 „Про укладення 

договору сервітуту земельної ділянки з гр.Барабашом О.В.“ 

67. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з гр.Павелко І.І. 

68. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загального 

користування, розташованої за адресою: вул.Соборна, 44А, м.Пирятин  

69. Про організаційні заходи щодо підготовки документації до земельних 

торгів (аукціону)  

70. Про надання дозволу гр.Кондратенку О.М. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

71. Про надання дозволу гр.Даниленку О.В. на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража  

72. Про надання дозволу гр.Курочці О.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража  

73. Про затвердження гр.Іванкіну О.Ю. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража  

74. Про внесення змін до рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 31 березня 2020 № 154 „Про надання 

дозволу гр.Приступі С.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства“  



75. Про надання дозволу гр.Шаповал О.Б. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

76. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Начальник відділу управління комунальною власністю виконкому міської 

ради Кошова Є.О. внесла пропозицію щодо зняття з порядку денного питання 

№ 26 „Про затвердження переліків нерухомого майна комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, що знаходиться на 

балансі КП „Каштан“, яке може бути передане в оренду“ в звʼязку з відсутністю 

необхідності прийняття даного рішення. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував залишити в переліку дане питання. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сімдесят третьої сесії, який налічує 75 питань та „Різне“, в цілому. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сімдесят третьої сесії 

міської ради, який налічує 75 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях № 1 та № 22 – до 20 хв. 

інформація по інших питаннях порядку денного – до 5 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“ –  14 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              

26 червня 2020 року по 19 серпня 2020 року. (Інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про хід виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

за січень-червень 2020 року в частині виконання місцевих (регіональних) 

програм. 

 

 На засідання прибули депутати Солонський С.П. та Якименко А.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Якименко А.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в частині 

виконання місцевих (регіональних) програм взяти до відома. (Рішення № 325 

додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

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

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

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. (Рішення № 326 

додається). 

 



3. 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. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа (Щур Т.Г.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року            

№ 501 „Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на          

2020 рік“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 327 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Жайворонок О.Л., Якименко А.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

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

затвердження Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної 

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

редакції. (Рішення № 328 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“ –  16 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 № 329 додається). 

 

6. 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“. 

 

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 в новій редакції. (Рішення № 330 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Горбачов О.В., Жайворонок О.Л., Щур Т.Г., заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Варава М.В., начальник бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради Цюра І.О., начальник юридичного 

відділу виконкому міської ради Соловйов Р.Ю. В ході обговорення було 

порушено питання щодо виконання рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи стосовно 

проведення поточного ремонту тротуару по лівій стороні вул.Успенська, на 

відрізку від вул.Ярмаркова до вул.Соборна. 

Цюра І.О., яка зазначила, що для поточного ремонту встановлена вартісна 

межа – 200 тис.грн. На поточний ремонт тротуару по правій стороні 

вул.Успенська вже використано близько 197 тис.грн.  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який, зважаючи на звернення жителів вул.Успенська та 



рекомендації профільної комісії, запропонував включити до Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік наступний захід: „Робочий проект по об’єкту „Капітальний 

ремонт тротуару по вул.Успенська (ліва сторона) в м.Пирятин“, а також 

передбачити в бюджеті Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік кошти в сумі 20 тис.грн на виготовлення цього проєкту. 

Коли проєкт буде виготовлено, виділити необхідну суму коштів на його 

реалізацію. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа (Якименко А.В.). 

 

Депутат Драло І.Г. тимчасово залишив залу засідань та не брав участі у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року            

№ 514 „Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки 

в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 331 додається). 

 

Депутат Приходько В.О. залишив пленарне засідання сесії. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяли участь депутати міської ради Хоменко О.В., 

Войпанюк В.К., Шаповал Д.Г., головний бухгалтер комунального підприємства 

„Каштан“ Бих В.І. 

У підсумку міський голова запропонував прийняти рішення з даного 

питання з урахуванням пропозиції Хоменка О.В. щодо виготовлення робочого 

проєкту „Капітальний ремонт тротуару по вул.Успенська (ліва сторона) в 

м.Пирятин“. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 



Депутат Приходько В.О. 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 № 512 „Про 

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

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

редакції. (Рішення № 332 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 91 „Про 

затвердження Програми придбання обладнання для облаштування вуличних 

дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2020 рік“, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 333 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 Комплексної програми соціального захисту 

та соціального забезпечення населення на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав 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 № 334 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., заступника директора комунального підприємства 

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

внесення змін та доповнень до Програми закріплення спеціалістів медичної 

галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та 

поліпшення матеріально-технічної бази Калиновомостівського ФАПу на      

2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року             

№ 516 „Про затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в 

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

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 335 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., заступника директора комунального підприємства 

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

затвердження Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в частині первинної 

медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та 

енергоносіїв комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради у 2020 році. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму співфінансування оплати медичних послуг жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в частині первинної 

медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та 

енергоносіїв комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної 



медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради у 2020 році. 

(Рішення № 336 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Черниш Л.Л., бухгалтера комунального підприємства „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради, яка проінформувала 

про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинської районної ради на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят сьомої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 18 березня 2020 року № 145 

„Про затвердження Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинської районної ради на 2020 рік“, виклавши Програму у новій редакції. 

(Рішення № 337 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Черниш Л.Л., бухгалтера комунального підприємтсва „Пирятинська 

центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради, яка проінформувала 

про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 

2020 році. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09 квітня      

2020 року № 185 „Про затвердження Програми розвитку та підтримки 

комунального підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ 



Пирятинською ОТГ у 2020 році“, виклавши Програму в новій редакції. 

(Рішення № 338 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної програми 

розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 248 „Про 

затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки“, виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 339 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., виконувача обовʼязків начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

розвитку лідерського руху в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді „Творимо себе – творимо країну“ на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Приходько В.О., Чайка Т.Г. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 № 508 ,,Про затвердження 

Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“ на 2020 рік“, 

виклавши Програму новій редакції. (Рішення № 340 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., виконувача обовʼязків начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми 



розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. 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 № 510 ,,Про 

затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 341 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів 

на 2020 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. 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 № 511 „Про 

затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік“, виклавши  

Програму у новій редакції. (Рішення № 342 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми збереження культурної 

спадщини в Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 225 „Про 



затвердження Програми збереження культурної спадщини на 2020 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 343 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Войпанюка В.К., заступника начальника штабу військової частини А1499, 

який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка 

військової частини Збройних Сил України, яка розташована на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району, на 2020рік“.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської 

міської ради (друге пленарне засідання) від 09 квітня 2020 року № 187 „Про 

затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, 

яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району, на 2020рік“ (далі-Програма), виклавши 

Програму у новій редакції. (Рішення № 344 додається). 

 

21. 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 реалізації проєктних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.М., голова Координаційної ради громадського бюджету 

(бюджету участі) Пирятинської міської обʼєднаної територіальної громади, яка 

повідомила, що 24 березня 2020 року відбулося засідання Координаційної ради, 

на якому було прийняте таке рішення: рекомендувати депутатам міської ради 

розглянути можливість фінансування проєктної пропозиції „Я люблю тебе, мій 

рідний Пирятине“ за умови перенесення її в інше місце. Як варіант, 

пропонувалася березова алея по вул.Січових Стрільців. 

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

виконкому міської ради, який повідомив, що ФОП Симоненко О.В., виконавець 

робіт з виготовлення інклюзивної урбаністичної інсталяції, надав розрахунок 

витрат на суму 49 900 грн. 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Жайворонок О.Л., 

Хоменко О.В., Щур Т.Г., Якименко А.В., міський голова Рябоконь О.П., 



заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  

Безушко Л.С., секретар міської ради Чайка Т.Г. В ході обговорення дійшли 

згоди встановити інсталяцію з правого боку на початку березової алеї по 

вул.Січових Стрільців, навколо зробити мощення тротуарною плиткою, 

завершити ці роботи до Дня міста. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа (Щур Т.Г.). 

 

Депутат Приходько В.О. 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 № 515 „Про 

затвердження Програми реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2020 рік “, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 345 

додається). 

 

22. 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: 

Близнюк І.Ф., депутат Полтавської обласної ради, який попросив 

депутатів міської ради підтримати пропозицію щодо виділення коштів в сумі 

198 тис.грн на будівництво майданчика для скейтбординга на стадіоні 

„Ювілейний“.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в 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 

№ 346 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради, яка проінформувала про призначення директора комунального 



підприємства „Каштан“. Повідомила, що відповідно до Положення про 

конкурсний відбір кандидатур на посади керівників підприємств, що належать 

до комунальної власності Пирятинської міської ради, на підставі протоколу 

конкурсної комісії з відбору кандидатур на заміщення посади керівника 

комунального підприємства „Каштан“ від 07 липня 2020 року № 2, необхідно 

прийняти рішення сесії і завершити процедуру призначення директора 

комунального підприємства „Каштан“ для укладення строкового трудового 

договору (контракту). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що одразу після 

закінчення сімдесіт першої позачергової сесії міської ради міський голова, в 

межах своїх повноважень, видав розпорядження про призначення Шокала В.Г. 

директором комунального підприємства „Каштан“. Запитав, для чого в такому 

разі приймати рішення сесії. 

Кочур Л.В., доповідач, яка відповіла, що розпорядженням міського 

голови Шокала В.Г. призначено тимчасово виконувачем обовʼязків директора 

комунального підприємства „Каштан“. Відповідно до зазначеного Положення 

про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників підприємств, що 

належать до комунальної власності Пирятинської міської ради, визначена 

конкурсною комісією кандидатура подається на розгляд сесії міської ради. 

Після прийняття рішення сесії про призначення переможця конкурсу на посаду 

директора комунального підприємства міський голова укладає з ним строковий 

трудовий договір (контракт).  

Войпанюк В.К., Хоменко О.В., депутати міської ради, які поставили 

Шокалу В.Г. ряд запитань стосовно перспектив розвитку комунального 

підприємства. 

Шокало В.Г., переможець конкурсу з відбору кандидатур на заміщення 

посади керівника комунального підприємства „Каштан“, який відповів на 

поставлені запитання. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Жайворонок О.Л., Якименко А.В.). 

 

Депутат Приходько В.О. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Призначити на посаду директора комунального підприємства                           

„Каштан“ Шокала Валентина Григоровича на умовах строкового трудового 

договору (контракту) строком на 3 роки з 21 серпня 2020 року. 

2. Доручити Пирятинському міському голові Рябоконю О.П. укласти від 

імені виконавчого комітету Пирятинської міської ради строковий трудовий 

договір (контракт) з директором комунального підприємства „Каштан“ 

Шокалом Валентином Григоровичем. (Рішення № 347 додається). 



Присутні привітали Шокала В.Г з призначенням на посаду директора 

комунального підприємства „Каштан“. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради, яка проінформувала про призначення директора комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“. Повідомила, що відповідно до Положення 

про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників підприємств, що 

належать до комунальної власності Пирятинської міської ради, був проведений 

конкурс на заміщення посади керівника комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“. Але у звʼязку з тим, що на електронну адресу міської ради надійшло 

анонімне повідомлення від викривача, питання щодо призначення керівника 

КП „Готель „Пирятин“ було знято з порядку денного сімдесят першої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання. З метою 

запобігання можливих порушень уповноваженою особою з питань запобігання 

та виявлення корупції Кудрявцевим О.О. в десятиденний термін було 

проведено перевірку фактів, викладених у повідомленні. За результатами 

попередньої перевірки, обставини, які були викладені у анонімному зверненні, 

не підтвердилися.  

 

 Депутати Кривобок В.І., Якименко А.В. залишили пленарне засідання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, про які обставини 

йшлося в анонімному повідомленні. 

Рябоконь О.П., міський голова, який зазначив, що обставини, викладені у 

анонімному зверненні, паплюжать честь і гідність людей, тому ніхто не має 

права оголошувати їх на загал. 

 

Оскільки в сесійній залі залишилося 13 депутатів, було ологошено 

перерву. 

 

Під час перерви на засідання прибув депутат Бурий М.С. 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення про призначення 

директора комунального підприємства „Готель „Пирятин“. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  2 (Крицький М.В., Солонський С.П.). 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В не брали участі в 

голосуванні. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 



25. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Переліку роботодавців, які 

відібрані для виплат компенсації на відшкодування вартості місячного 

стажування працівників. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Якименко А.В., Приходько В.О. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сімдесятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання (перше пленарне засідання) від 26 червня 2020 року   

№ 287 „Про відбір роботодавців для виплати компенсації на відшкодування 

вартості місячного стажування працівників“, доповнивши перелік 

роботодавців, які відібрані для виплат компенсації на відшкодування вартості 

місячного стажування працівників. (Рішення № 348 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника управління комунальною власністю виконкому 

міської ради, яка проінформувала про затвердження переліків нерухомого 

майна комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, що знаходиться на балансі комунального підприємства „Каштан“, яке 

може бути передане в оренду. Повідомила, що на даний час не оприлюднені 

такі підзаконні акти, як Методика розрахунку орендної плати та Договір оренди 

державного та комунального майна, без яких неможлива процедура передачі в 

оренду.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала зняти з розгляду 

дане питання. 

 

 Головуючий поставив на голосування цю пропозицію. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



27. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., виконувача обовʼязків начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради, яка проінформувала про затвердження персонального 

складу Піклувальної ради Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад Піклувальної ради Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області. (Рішення № 349 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., виконувача обовʼязків начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради, яка проінформувала про створення Піклувальної ради 

Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити Піклувальну раду Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області. (Рішення № 350 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження щомісячної плати та встановлення пільг за 

навчання у Пирятинській школі мистецтв на 2020-2021 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь депутати міської ради Жайворонок О.Л., 

Войпанюк В.К., директор Пирятинської школи мистецтв Луценко В.М.  



У підсумку міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

рішення з даного питання. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити щомісячну плату за навчання в Пирятинській школі мистецтв 

на 2020-2021 навчальний рік. (Рішення № 351 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про відділ 

державної реєстрації виконкому міської ради у новій редакції. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про відділ державної реєстрації виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради у новій редакції. (Рішення № 352 

додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 353 додається). 

 

32. 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“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 354 додається). 

 

33. 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) Ткаченку М.А. на земельну ділянку площею 0,0720 га, розташовану за 

адресою: ***; 

2) Шаповалу Д.Г. на земельну ділянку площею 0,1980 га, розташовану за 

адресою: ***; 

3) Шкляр А.В. на земельну ділянку площею 0,0573 га, розташовану за 

адресою: ***; 

4) Павлік А.П. на земельну ділянку, розташовану за адресою: ***, 

загальною площею 0,1374 га, а саме: 

0,0990 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд; 

0,0384 га для ведення особистого селянського господарства; 

5) Білоцерківець В.Г. на земельну ділянку площею 0,0672 га, розташовану 

за адресою: ***; 

6) Бублику В.В. на земельну ділянку площею 0,2500 га, розташовану за 

адресою: ***; 

7) Черненко Н.В. на земельну ділянку площею 0,0973 га, розташовану за 

адресою: ***; 

8) Комар О.П., Комарю О.М. на земельну ділянку площею 0,0497 га, 

розташовану за адресою: ***; 



9) Сімонову В.К. на земельну ділянку площею 0,0364 га, розташовану за 

адресою: ***. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шаповал Д.Г., депутат міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

інтересів з даного питання. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) вищезазначеним громадянам. 

(Рішення № 355 додається). 

 

34. 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) Шаповал О.Б. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

2) Суворову О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

3) Богатирю І.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***;  

4) Уханю М.П. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0650 га, 

розташовану за адресою: ***; 

5) Тимченко Н.В., Пахомовій Н.М. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,2500 га, розташовану за адресою: ***; 

6) Єрмоленку О.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0737 га, 

розташовану за адресою: ***; 

7) Сікач В.В. на земельні ділянки орієнтовними площами 0,1390 га та 

0,4001 га, розташовані за межами населених пунктів на території Пирятинської 

міської ради, для ведення особистого селянського господарства; 

8) Єні В.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

9) Петькову Ф.І. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1600 га, 

розташовану за адресою: ***; 



10) Лобаню Ю.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1200 га, 

розташовану за адресою: ***; 

11) Винник Н.В. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0200 га, 

розташовану за адресою: ***; 

12) Московцовій К.А. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 

га, розташовану за адресою: ***; 

13) Онісімовій Т.Б. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0771 га, 

розташовану за адресою: ***; 

14) Охріменко А.О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0350 га, 

розташовану за адресою: ***; 

15) Шевель О.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0595 га, 

розташовану за адресою: ***; 

16) Корінь І.Ф. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1000 га, 

розташовану за адресою: ***; 

17) Підручній Н.М. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0382 га, 

розташовану за адресою: ***; 

18) Положенцевій Л.П., Буграк О.В. на земельну ділянку орієнтовною 

площею 0,0670 га, розташовану за адресою: ***; 

19) Бабахаєву А.Б.-О. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1600 га, 

розташовану за адресою: ***; 

20) Черниху П.С. на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0550 га, 

розташовану за адресою: ***. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) вищезазначеним громадянам. (Рішення № 356 додається). 

 

35. 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) Александрову О.В., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***); 

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

(кадастровий номер ***); 



3) Середі П.І., який зареєстрований: ***, площею 1,0000 га (кадастровий 

номер ***); 

4) Приходченко Г.І., яка зареєстрована: ***, площею 1,0000 га 

(кадастровий номер ***); 

5) Максютенку С.І., який зареєстрований: ***, площею 0,9985 га 

(кадастровий номер ***); 

6) Власову О.Є., який зареєстрований: ***, площею 0,9990 га 

(кадастровий номер ***). 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О.. Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради для ведення особистого селянського господарства вищезазначеним 

учасникам бойових дій та передати земельні ділянки безоплатно в приватну 

власність. (Рішення 357 додається). 

 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував надання дозволів учасникам бойових дій на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Якименко А.В., Приходько В.О. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи учасникам бойових дій на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, а саме: 

за межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської 

міської ради: 



1) Журавленку С.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

2) Довженку О.П., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

3) Радченку Ю.А., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

4) Свічці Н.П., яка зареєстрована: ***, орієнтовною площею 1,0000 га; 

5) Курочці О.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 

га; 

6) Коваленку О.С., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

7) Сварковському О.С., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

8) Довженку О.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

в межах м.Пирятин Полтавської області: 

9) Кірсанову Ю.А., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

10) Макаренку С.Л., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 

1,0000 га; 

в межах с.Замостище Пирятинського району Полтавської області: 

11) Ковбі В.М., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею 1,0000 га; 

12) Данилюк Т.О., яка зареєстрована: ***, орієнтовною площею 1,0000 га; 

13) Прудіусу С.О., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею   

1,0000 га; 

14) Дєдову А.В., який зареєстрований: ***, орієнтовною площею      

1,0000 га; 

15) Хохлову В.С., який зареєстрований: вул.Хітріна Архітектора, 54, кв.6, 

м.Пирятин Полтавської області, орієнтовною площею 1,0000 га. (Рішення        

№ 358 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу         

гр.Візіру Б.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Візіру Б.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 

359 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Білоцерківець В.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Білоцерківець В.Г. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га, 

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

господарства. (Рішення № 360 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га, 

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

господарства. (Рішення № 361 додається). 

 

 



40. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу  

гр.Тимченко Н.В. та гр.Пахомовій Н.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл громадянкам Тимченко Н.В., Пахомовій Н.М. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,1500 га, розташованої за адресою: ***, для ведення 

особистого селянського господарства. (Рішення № 362 додається). 

 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу        

гр.Жаглу В.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Жаглу В.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, розташованої за 

адресою: ***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 

363 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Московцовій К.А. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Московцовій К.А. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3600 га, 

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

господарства. (Рішення № 364 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Ігнатовій В.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Ігнатовій В.І. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га, 

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

господарства. (Рішення № 365 додається). 

  

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Бацман Н.І. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Бацман Н.І. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1000 га, розташованої ***, для ведення особистого 

селянського господарства. (Рішення № 366 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Бодак В.М. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Бодак В.М. проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1200 га (кадастровий номер ***), розташованої за адресою: 

***, для ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 367 

додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Бражник Г.І. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Бражник Г.І. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2000 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 368 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження       



гр.Яременко О.І. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Якименко А.В. не брали участі 

у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Яременко О.І. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,2784 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства та передати дану земельну 

ділянку безоплатно в приватну власність.(Рішення № 369 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження гр.Биху С.М. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства.  

 

 Депутат Якименко А.В. повернувся до зали засідань. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Биху С.М. проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0184 га, розташованої за адресою: ***, для ведення 

особистого селянського господарства та передати дану земельну ділянку 

безоплатно в приватну власність. (Рішення № 370 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження   

гр.Венгелайтес В.І. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Венгелайтес В.І. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1367 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 371 додається). 

 

50 СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

гр.Шокодько Н.О. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Шокодько Н.О. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0640 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 372 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

гр.Свергуну М.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Свергуну М.М. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0488 га, розташованої за адресою: ***, для 

ведення особистого селянського господарства. (Рішення № 373 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Алексєєнко Л.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою 



щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для іншого сільськогосподарського призначення. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Алексєєнко Л.М. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,2814 га, розташованої 

за адресою: ***, для іншого сільськогосподарського призначення. (Рішення № 

374 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Пономаренко Л.М. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Пономаренко Л.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1700 га, 

розташованої за адресою: ***, для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови. (Рішення № 375 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Щитченко Н.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Щитченко Н.І. на виготовлення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) орієнтовними площами 0,0079 га та 0,0069 га, 

розташованих за адресами: ***, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. (Рішення № 376 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Костяному О.С. на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Костяному О.С. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0240 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 377 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу      

гр.Коріню В.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Коріню В.М. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



(на місцевості) площею 0,0060 га, розташованої за адресою: ***, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 378 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження        

гр.Чернишу О.Ю. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 

земельної ділянки в оренду. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити гр.Чернишу О.Ю. технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0036 га (кадастровий номер ***), розташованої за 

адресою: ***, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

2. Доручити начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стаднику Є.В. укласти з гр.Чернишом О.Ю. договір 

оренди земельної ділянки комунальної власності площею 0,0036 га 

(кадастровий номер ***), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 379 

додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження ТОВ 

„АГРОВІКА“ технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі 

земельної ділянки в оренду. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шаповал Д.Г., депутат міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

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

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О., Шаповал Д.Г. не брали участі у 

голосуванні. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „АГРОВІКА“ 

(Шаповал Д.Г.) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4800 га 

(кадастровий номер ***, цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва), розташованої ***. 

2. Доручити начальнику відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стаднику Є.В. укласти з ТОВ „АГРОВІКА“ договір 

оренди земельної ділянки комунальної власності площею 0,48900 га 

(кадастровий номер ***), розташованої ***. (Рішення № 380 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження товариству з 

обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). Зазначив, що на 2020 рік встановлено орендну плату за 

земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

у розмірі 7 % від нормативної грошової оцінки. З 01 січня 2021 року відсоткова 

ставка збільшується до 12 %. У зв’язку з цим Пирятинська міська рада може 

заключити з підприємством додаткову угоду щодо збільшення розміру 

орендної плати. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував доповнити проєкт 

рішення пунктом такого змісту: „Укласти з 01.01.2021 року додаткову угоду 

щодо встановлення розміру орендної плати на рівні 12% від нормативної 

грошової оцінки земель“. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

підтримав цю пропозицію. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

(Догадаєв О.І.) технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), розташованих за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме: 

площею 3,3794 га (кадастровий номер 5323810100:00:001:0066); 



площею 3,5088 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0043); 

площею 3,5086 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0044); 

площею 3,5087 га (кадастровий номер 5323810100:00:013:0045); 

площею 3,3955 га (кадастровий номер 5323810100:00:019:0064); 

площею 3,3907 га (кадастровий номер 5323810100:00:020:0054); 

площею 3,4199 га (кадастровий номер 5323810100:00:032:0008). 

2. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

(Догадаєв О.І.) договори оренди на вищезазначені земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 років. Розмір 

орендної плати встановити на рівні 7 % від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок станом на 2020 рік. 

3 Укласти з 01.01.2021 року додаткову угоду щодо встановлення розміру 

орендної плати на рівні 12% від нормативної грошової оцінки земель. (Рішення 

№ 381 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу ПАТ 

„Пирятинське автотранспортне підприємство 15343“ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), розташованої за адресою: вул.Європейська, 

152, м.Пирятин Полтавської області. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл приватному акціонерному товариству „Пирятинське 

автотранспортне підприємство 15343“ (Паєвський С.М.) на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 3,9936 га, розташованої за адресою: 

вул.Європейська, 152, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 382 

додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з АТ „Полтава-Банк“. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з акціонерним товариством „Полтава-Банк“ (Переверзев В.С.) 

договір оренди земельної ділянки площею 0,0036 га, розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 47, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 383 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „Спецбурмаш“. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю „Спецбурмаш“ 

(Дивнич С.А.) договір оренди земельної ділянки площею 2,0691 га, 

розташованої за адресою: вул.Європейська, 69, м.Пирятин Полтавської області. 

(Рішення № 384 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору сервітуту 

земельної ділянки з гр.Феденко Л.М.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Феденко Л.М. договір сервітуту земельної ділянки площею 

0,0033 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 163А, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

строком на 4,5 місяці до 31.12.2020 року. (Рішення № 385 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про укладення договору оренди 

земельної ділянки з гр.Свічкою С.П.  



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Свічкою С.П. договір оренди земельної ділянки площею 

0,0025 га, розташованої за адресою: вул.Європейська, 163А, м.Пирятин 

Полтавської області, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

строком на 5 місяців, до 31.12.2020 року. (Рішення № 386 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Кучею О.Є.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Кучею О.Є. договір оренди земельної ділянки площею 

0,4017 га, розташованої за адресою: вул.Єлени, 11, м.Пирятин Полтавської 

області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, строком на 5 років. (Рішення № 387 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

сімдесятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 26 червня 

2020 року № 311 „Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з 

гр.Барабашом О.В.“ 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення сімдесятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 26 червня 2020 року № 311 „Про укладення 

договору сервітуту земельної ділянки з гр.Барабашом О.В.“, виклавши його в 

новій редакції: 

„1. Укласти з громадянином Барабашем О.В., який зареєстрований: *** 

договір сервітуту земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер 

5323810100:50:008:0338), розташованої за адресою: Майдан Незалежності, 1А, 

м.Пирятин Полтавської області, для розміщення тимчасової споруди – 

зупинкового комплексу, строком на 5 років.“ (Рішення № 388 додається). 

 

67. 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 І.І. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Укласти з гр.Павелко І.І. договір сервітуту земельної ділянки площею 

0,0030 га, розташованої за адресою: вул.Соборна, 17А, м.Пирятин Полтавської 

області, для розміщення тимчасової споруди – зупинкового комплексу, строком 

на 5 років. (Рішення № 389 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності загального користування, розташованої за адресою: 

вул.Соборна, 44А, м.Пирятин. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності загального користування площею 



0,0030 га, розташовану за адресою: вул.Соборна, 44А, м.Пирятин Полтавської 

області. 

2. Зобов’язати начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради (Стадник Є.В.) замовити виготовлення вищевказаної 

документації та подати на затвердження сесії Пирятинської міської ради. 

(Рішення № 390 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про організаційні заходи щодо 

підготовки документації до земельних торгів (аукціону). 

 

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

  „проти“ –  1 особа (Якименко А.В.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити земельну ділянку комунальної власності орієнтовною площею 

0,04 га із земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність чи 

користування, розташовану по вул.Абаканська, 69А в м. Пирятин Полтавської 

області, з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі 

аукціону, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (Рішення № 391 

додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Кондратенку О.М. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Кондратенку О.М. на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га, 

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

(Рішення № 392 додається). 

 

 



71. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу 

гр.Даниленку О.В. на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0026 га, розташованої за 

адресою: ***, для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 393 

додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу     

гр.Курочці О.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Курочці О.М. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) орієнтовною площею 0,0038 га, розташованої за адресою: ***, 

для будівництва індивідуального гаража. (Рішення № 394 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження          

гр.Іванкіну О.Ю. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 



 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Іванкіну О.Ю. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0030 га (цільове призначення: для будівництва 

індивідуальних гаражів), розташованої за адресою: ***. (Рішення № 395 

додається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення 

шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від        

31 березня 2020 року № 154 „Про надання дозволу гр.Приступі С.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 Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 31 березня 2020 № 154 „Про надання 

дозволу гр.Приступі С.Г. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства“, змінивши розташування земельної ділянки за межами міста в 

адміністративних межах Пирятинської міської ради на вул.Садова в м.Пирятин 

Полтавської області. (Рішення № 396 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про надання дозволу   

гр.Шаповал О.Б. 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 Кривобок В.І., Приходько В.О. не брали участі у голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр.Шаповал О.Б. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га, 

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

господарства. (Рішення № 397 додається). 

 

76. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Бурого М.С., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

облаштування водовідведення біля будинку № 22 по вул.Набережна. 

Якименка А.В., депутата міської ради, який порушив питання стосовно 

дотримання санітарних вимог при облаштування вигрібних ям власниками 

об’єктів, розташованих в районі автостанції „Пирятин“. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

попросив начальника загального відділу та інформаційного забезпечення 

надати інформацію стосовно використання коштів на висвітлення діяльності 

комісії станом на 01 серпня 2020 року. 

 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


