
  

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

26 січня 2021 року № 5 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутніх – 22 депутата. 

 

Відсутні:  Василенко М.В. 

 Захарченко А.О. 

 Рябоконь О.П. 

 Марченко В.М. 

 Тарасенко Т.В. 

 

На сесію запрошені депутати Полтавської обласної ради, Лубенської 

районної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, керуючий справами виконкому міської ради, старости сіл, 

начальники відділів, управлінь, комунальних підприємств та спеціалісти 

виконкому міської ради, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат міської ради 

Демиденко Н.М.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –                  

Білик Ю.В., Криворучко В.В. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Демиденко Н.М. внесла пропозицію обрати 

лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально – Дубецького Б.В., Міхєєва 

Д.С., Демиденко Н.М.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 особи  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд п’ятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання виноситься 111 питань. Вони оприлюднені на 

офіційному вебсайті Пирятинської міської ради та обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 18,19,20,21 та сьогодні, 26 січня 

2021 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який 

налічує 111 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради восьмого 

скликання на 2021 рік 

2. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 роки у 2020 році 

3. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році 

4. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ у 2020 році  

5. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 



виконання заходів Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік  

6. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку та підтримки комунального 

підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради в 2020 році  

7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми співфінансування оплати медичних послуг 

жителям Пирятинської міської ОТГ в частині первинної медико-санітарної 

допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв КП 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ у 2020 році  

8. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та поліпшення 

матеріально – технічної бази Калиновомостівського ФАПу на 2020 рік 

9. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Підтримка Пирятинського районного військового 

комісаріату на 2020 рік“ 

10. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Територіальна оборона на 2020 рік“ 

11. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району, на 2020 рік“  

12. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми реалізації проєктних пропозицій громадського 

бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2020 рік 

13. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Питна вода Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“ на 2020 рік  

14. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми покращеня благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf


15. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік“  

16. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

17. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми зайнятості населення на 2020 рік 

18. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2020 році 

19. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми придбання обладнання для облаштування 

вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік  

20. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми організації рятування людей на водних об’єктах 

міста Пирятин у літній період 2020 року 

21. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

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

22. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми Правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, у 

2020 році 

23. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 –

2020 роки“ у 2020 році 

24. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“ на 2020 рік 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf


25. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році“ 

26. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році 

27. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Опікуємося освітою“ на 2020 рік 

28. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік 

29. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2016-2020 роки „Юні 

патріоти Пирятинщини“ у 2020 році 

30. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік 

31. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми підтримки енергомодернізації ОСББ 

на 2020-2021 роки у 2020 році 

32. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми сприяння створенню ОСББ на 2020 рік 

33. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми з охорони навколишнього природного середовища 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період                    

2019-2020 років у 2020 році 

34. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Енергоефективність та енергозбереження на 

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

35. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми підтримки статутної діяльності комунального 

підприємства „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік  

36. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf


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

2020 році 

37. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки у 2020 році 

38. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ 

на 2020 рік 

39. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік  

40. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми збереження культурної спадщини в Пирятинській 

міській ОТГ на 2020 рік  

41. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку туризму в Пирятинській міській ОТГ на 

2020 рік  

42. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2020 рік  

43. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік 

44. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“ 

45. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Створення місцевого матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 

Пирятинської міської ради на 2020 рік“ 

46. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік  

47. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки у 2020 році 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%90%201.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%90%201.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%90%201.pdf


48. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради 

в засобах масової інформації на 2020 рік 

49. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік  

50. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об'єднаних сил на сході 

України, на 2020 рік  

51. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку сільської 

медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2021 році 

52. Про затвердження Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 рік 

53. Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині 

первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних 

послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради у                 

2021 році 

54. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік 

55. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

56. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

57. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної  

громади на 2021 рік  

58. Про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119 

59. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення 

надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги міському 

голові, працівникам виконавчого комітету Пирятинської міської ради та його 

структурних підрозділів у новій редакції 

60. Про затвердження Положення про відділ соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому Пирятинської міської ради  

61. Про надання соціальних послуг Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинської міської ради 

62. Про внесення змін до Статуту Пирятинської публічної бібліотеки 



63. Про прийняття закладів культури у власність та підпорядкування 

Пирятинської міської ради 

64. Про внесення змін до рішення сімдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 482 

65. Про затвердження актів приймання-передачі  

66. Про затвердження актів приймання-передачі майна закладів освіти 

67. Про прийняття у власність Пирятинської міської територіальної 

громади мережі вуличного освітлення та визначення балансоутримувача 

68. Про прийняття амбулаторій, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості 

69. Про внесення змін до рішення шістдесят дев’ятої сесії сьомого 

скликання Пирятинської міської ради від 28 травня 2020 року № 232 

70. Про надання попередньої згоди на прийняття приміщення аптеки у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади 

71. Про надання попередньої згоди на прийняття Пирятинського 

паливного складу у комунальну власність Пирятинської міської  територіальної 

громади 

72. Про затвердження актів приймання-передачі індивідуального майна  

73. Про затвердження актів приймання-передачі нерухомого майна  

74. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 41 „Про припинення 

Березоворудської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

75. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 42 „Про припинення 

Білоцерківської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

76. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 43 „Про припинення 

Великокручанської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

77. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 44 „Про припинення 

Вікторійської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

78. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 45 „Про припинення 

Грабарівської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

79. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 46 „Про припинення 

Давидівської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

80. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 47 „Про припинення 

Дейманівської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

81. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 48 „Про припинення 

Каплинцівської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2_%20%D0%97%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%94%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%A2%D0%A2%D0%A2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2_%20%D0%97%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%94%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%A2%D0%A2%D0%A2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/8.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/8.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/8.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/9.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/9.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/9.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/10(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/10(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/10(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/11.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/11.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/11.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/12.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/12.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/12.pdf


82. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 49 „Про припинення 

Куріньківської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

83. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 50 „Про припинення 

Малютинської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

84. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 51 „Про припинення 

Сасинівської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

85. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 52 „Про припинення 

Смотриківської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

86. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 53 „Про припинення 

Теплівської сільської ради та її виконавчого комітету“ 

87. Про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 54 „Про припинення 

Харківецької сільської ради та її виконавчого комітету“ 

88. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

89. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

90.  Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

91. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

92. Про надання дозволу гр.Гончаренку В.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

93. Про надання дозволу гр.Пархомовій О.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

94. Про затвердження гр.Холостовій А.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

95.  Про затвердження гр.Алексєєнко Л.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для іншого сільськогосподарського призначення  

96. Про затвердження гр.Фесині А.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 

97.  Про затвердження гр.Гужику С.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/13.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/13.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/13.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/14.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/14.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/14.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/15.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/15.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/15.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/16.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/16.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/16.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/17.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/17.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/17.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18.pdf


98. Про затвердження гр.Зігорі А.С. проєкту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Європейська, 20А, м.Пирятин Полтавської області 

99. Про затвердження гр.Авраменко С.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

100. Про укладення договору оренди земельної ділянки з                               

ПП „Пирятинський черевичок“ 

101. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Рімшею 

Ю.М. 

102. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Скочком В.І. 

103. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з                  

гр.Скочком В.І. 

104. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з                   

гр.Феденко Л.М. 

105. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Колісник 

О.М. 

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

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

108. Про надання дозволу КП „Пирятинський міський водоканал“ на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Пирятин 

109. Про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-АГРО“ на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населеного пункту на території Пирятинської міської 

ради 

 110. Про надання дозволу гр.Вернигорі Н.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для іншого сільськогосподарського призначення 

111. Про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 138 „Про прийняття 

юридичної особи Пирятинської центральної районної бібліотеки у комунальну 

власність Пирятинської міської територіальної громади“ 

112. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 Оскільки від присутніх не надійшло ніяких пропозицій та зауважень до 

порядку денного, головуючий поставив на головування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання п’ятої сесії міської 

ради, який налічує 111 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 3 хв. 

для виступів в обговоренні – до 3 хв. 

питання-відповіді – в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу пленарного засідання сесії провести упродовж 3 годин 

без перерви. 

 

Відповідно до Регламенту роботи Пирятинської міської ради восьмого 

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

повідомив про особисту зустріч з представниками бізнесу у м. Києві. Інвестори 

з якими він мав розмову, готові реалізувати проєкт будівництва тепличного 

комплексу у м.Пирятин. Для цього їм потрібна земельна ділянка та комунікації. 

Специфіка їхнього проєкту – реалізація новітніх розробок та досягнень в галузі 

вирощування овочів у закритому ґрунті. Депутат запевнив, що реалізація 

даного проєкту буде корисна для нашого регіону.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який підтримав дану ініціативу та 

призначив робочу нараду за участю інвесторів на 11.00 год., 27 січня 2021р. 

Користуючись нагодою, міський голова висловив жаль з приводу того, 

що у зв’язку із змінами, які зумовлені децентралізацією, найближчим часом 

буде скорочено велику кількість державних службовців та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, які працювали у Пирятинській районній 

раді, державній адміністрації, сільських радах. Безумовно, ці працівники мають 

величезний досвід роботи, але всіх працевлаштувати, на жаль, немає змоги.  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1.СЛУХАЛИ: 

 Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який проінформував про 

затвердження плану роботи Пирятинської міської ради восьмого скликання на 

2021 рік. Звернув увагу на те, що в план роботи включено графік проведення 

постійних комісій та сесій Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план роботи Пирятинської міської ради восьмого скликання 

на 2021 рік (Рішення № 1 додається). 
 

2.СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., економіста КП „Пирятинська лікарня“, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 роки у 2020 році 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 роки у 2020 році. (Рішення № 2 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., економіста КП „Пирятинська лікарня“, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році. (Рішення № 3 додається). 

 

 



4.СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., економіста КП „Пирятинська лікарня“, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ у 2020 році 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2020 році. 

(Рішення № 4 додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

 Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми щодо 

запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 

районної ради на 2020 рік  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-



санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік. (Рішення № 5 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“,  який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку та 

підтримки комунального підприємства „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради в 2020 році  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятинський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради в 

2020 році. (Рішення № 6 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської ОТГ 

в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості 

комунальних послуг та енергоносіїв КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ у 2020 році  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської 

міської ОТГ в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття 

вартості комунальних послуг та енергоносіїв КП „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ у 2020 році. (Рішення № 7 додається). 



8. СЛУХАЛИ: 

 Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади та поліпшення матеріально-

технічної бази Калиновомостівського ФАПу на 2020 рік. (Рішення № 8 

додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Грицуна О. В., військового комісара, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2020 рік“ 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2020 рік“. (Рішення № 9 додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

 Грицуна О. В., військового комісара, який проінформував про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Територіальна оборона на 2020 рік“ 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/21_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%92%D0%9A.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf


ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Територіальна оборона на 2020 рік“. (Рішення № 10 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

 Барановського В.В., начальника фінансової частини ВЧ А-1499, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району на 2020 рік“  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка 

розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району, на 2020 рік“ . (Рішення № 11 додається). 

 

 

12.СЛУХАЛИ: 

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

розвитку, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми реалізації проєктних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  на 2020 рік 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/22_%201%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf


ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми реалізації проєктних пропозицій громадського бюджету (бюджету 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік.. 

(Рішення № 12 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Курочку О.М., директора КП „Пирятинський міський водоканал“, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Питна вода Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“ на 2020 рік  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Питна вода Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади“ на 2020 рік. (Рішення № 13 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращеня благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращеня благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. (Рішення № 14 додається). 

 

15.СЛУХАЛИ: 

 Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/68_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf


Програми покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

„Каштан“ на 2020 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

„Каштан“ на 2020 рік“. (Рішення № 15 додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

 Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.(Рішення № 16 додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

 Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми зайнятості населення на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів  



Програми зайнятості населення на 2020 рік. (Рішення № 17 додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

 Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт у 2020 році. (Рішення № 18 додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

 Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала Про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на            

2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 

рік. (Рішення № 19 додається). 

 

20.СЛУХАЛИ: 

 Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у 

літній період 2020 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у 

літній період 2020 року. (Рішення № 20 додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

 Плетіня С.М., голову місцевого осередку ГО ВФСТ „Колос“, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2020 рік.(Рішення № 21 

додається). 

 

22.СЛУХАЛИ: 

 Кудрявцева І.О., головного спеціаліста відділу Пирятинське бюро 

правової допомоги, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на виконання заходів Програми Правової освіти та 

безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки, у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 
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http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/24_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%A2%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1.pdf


  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

Правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, у 2020 році. 

(Рішення № 22 додається). 

 

23.СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 –

2020 роки“ у 2020 роц.і 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Всебічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 –2020 роки“ у 

2020 році. (Рішення № 23 додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“ на               

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 



Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській міській об’єднаній 

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

№ 24 додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році“ 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2020 році“. (Рішення № 25 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році. (Рішення № 26 

додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Опікуємося освітою“ на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Опікуємося освітою“ на 2020 рік. (Рішення № 27 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2020 рік. (Рішення № 28 

додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

 Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2016-2020 роки „Юні 

патріоти Пирятинщини“ у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Пирятинської 

міської територіальної громади на 2016-2020 роки „Юні патріоти 

Пирятинщини“ у 2020 році. (Рішення № 29 додається). 

 

 

 



30. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку 

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік. (Рішення № 30 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження проміжного 

звіту про надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми підтримки 

енергомодернізації ОСББ на 2020-2021 роки у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити проміжний звіт про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми підтримки енергомодернізації ОСББ на 2020-2021 

роки у 2020 році. (Рішення № 31 додається). 

 

32.СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми сприяння 

створенню ОСББ на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/25_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%98.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/26_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/28_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9E%D0%A1%D0%91%D0%91.pdf


ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми сприяння створенню ОСББ на 2020 рік. (Рішення № 32 додається). 

 

33.СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми з охорони 

навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на період 2019-2020 років у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми з охорони навколишнього природного середовища на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період 2019-2020 

років у 2020 році. (Рішення № 33 додається). 

 

34.СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Енергоефективність та енергозбереження на 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“. (Рішення № 34 додається). 

 

35.СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/23_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%97%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf


Програми підтримки статутної діяльності комунального підприємства „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми підтримки статутної діяльності комунального підприємства „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік. (Рішення № 35 додається). 

 

36.СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

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

2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

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

2020 році. (Рішення № 36 додається) 

 

37.СЛУХАЛИ: 

 Коваль Л.П., керівник-адміністратор ЦНАПу, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки у 2020 році. (Рішення   

№ 37 додається) 

 

38.СЛУХАЛИ: 

 Коваль Л.П., керівник-адміністратор ЦНАПу, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на               

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Партисипативна демократія в діяльності Пирятинської міської ради“ на 2020 

рік. (Рішення № 38 додається) 

 

39.СЛУХАЛИ: 

 Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік. (Рішення № 39 

додається). 

 

40.СЛУХАЛИ: 

 Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми збереження культурної спадщини в Пирятинській міській ОТГ на 

2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми збереження культурної спадщини в Пирятинській міській ОТГ на 

2020 рік (Рішення № 40 додається). 

 

41.СЛУХАЛИ: 

 Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму, яка проінформувала 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку туризму в Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку туризму в Пирятинській міській ОТГ на 2020 рік. (Рішення 

№ 41 додається). 

 

42.СЛУХАЛИ: 

 Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2020 рік. (Рішення № 42 додається). 

 

43.СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2020 рік. (Рішення № 43 

додається). 

 

44.СЛУХАЛИ: 

 Клименка Ю.В., начальника Пирятинського районного сектору ДСНС  у 

Полтавській області, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на               

2020 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ 

на 2020 рік“. (Рішення № 44 додається). 

 

 

 



45.СЛУХАЛИ: 

 Педяша Р.О., головного спеціаліста з цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми „Створення 

місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на 2020 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської 

ради на 2020 рік“. (Рішення № 45 додається). 

 

46.СЛУХАЛИ: 

 Педяша Р.О., головного спеціаліста з цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми „Безпечна 

громада“ на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік . (Рішення № 46 додається). 

 

47.СЛУХАЛИ: 

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

інформації, який проінформував про затвердження проміжного звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми 

інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2022 роки у 2020 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/20_%2011%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%90%201.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%90%201.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/19_%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%90%201.pdf


  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити проміжний звіт про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

виконання заходів Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки у 2020 році. (Рішення № 47 

додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення 

діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2020 рік. (Рішення № 48 додається). 

 

 Міський голова Сімонов А.В. тимчасово залишив залу засідань, право 

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

49.СЛУХАЛИ: 

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

розвитку, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету  



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання 

заходів Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік. (Рішення 

№ 49 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, які беруть участь в операції об'єднаних сил на 

сході України, на 2020 рік. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції об'єднаних сил на сході України, на 2020 рік. (Рішення 

№ 50 додається). 

 

51.СЛУХАЛИ:  

Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, який проінформував про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської 

територіальної громади в 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Програми підтримки та розвитку сільської медицини 

Пирятинської міської територіальної громади в 2021 році. (Рішення № 51 

додається). 

 

52.СЛУХАЛИ:  

Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, який проінформував про затвердження Програми 



щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 рік. (Рішення № 52 

додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“, який проінформував про внесення змін до 

Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської 

міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної 

допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв 

Комунального підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Програми співфінансування оплати медичних послуг 

жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної 

медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та 

енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради у 2021 році. 

(Рішення № 53 додається). 

 

54.СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на               

2021 рік. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнень до Комплексної програми соціального захисту 

та соціального забезпечення населення на 2021 рік. (Рішення № 54 додається). 

 

 

55.СЛУХАЛИ:  

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

розвитку, яка проінформувала про внесення змін до Програми діяльності 

Пирятинської міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Програми діяльності Пирятинської міської ради на             

2021 рік. (Рішення № 55 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про внесення змін до 

Програми з охорони навколишнього природного середовища на території 

Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 років. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років. (Рішення № 56 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної  громади на 

2021 рік. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету Пирятинської міської територіальної  громади 

на 2021 рік. (Рішення № 57 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 1 осаба; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до рішення третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119. (Рішення № 58 додається). 

 

59.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Положення про преміювання, встановлення 

надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги міському 

голові, працівникам виконавчого комітету Пирятинської міської ради та його 

структурних підрозділів у новій редакції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про преміювання, встановлення надбавок до 

посадових окладів та надання матеріальної допомоги міському голові, 

працівникам виконавчого комітету Пирятинської міської ради та його 

структурних підрозділів у новій редакції. (Рішення № 59 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Положення про відділ 

соціального захисту та охорони здоров’я виконкому Пирятинської міської ради  



 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Положення про відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому Пирятинської міської ради. (Рішення № 60 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про надання соціальних послуг Територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинської міської ради (Зайченко С.О.) забезпечити 

надання соціальних послуг відділеннями: соціальної допомоги вдома, денного 

перебування, організації надання адресної натуральної допомоги за рахунок 

виділених бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від розміру 

середньомісячного сукупного доходу отримувачів соціальних послуг. (Рішення 

№ 61 додається). 

 

62.СЛУХАЛИ:  

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму, яка проінформувала 

про внесення змін до Статуту Пирятинської публічної бібліотеки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Статуту Пирятинської публічної бібліотеки, затвердивши 

його в новій редакції. (Рішення № 62 додається). 

 

63.СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму, яка проінформувала 



про прийняття закладів культури у власність та підпорядкування Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 63 додається). 

 

64.СЛУХАЛИ: 

Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про внесення змін до рішення сімдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 20 жовтня 2020 року № 482. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 1 осаба; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 64 додається). 

 

65.СЛУХАЛИ:  

Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про затвердження актів приймання-передачі. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 65 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ:  

 Романенко В.В., який проінформував про затвердження актів приймання-

передачі майна закладів освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2_%20%D0%97%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%94%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%A2%D0%A2%D0%A2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2_%20%D0%97%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%98%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%94%D0%9E%20-%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%A2%D0%A2%D0%A2.pdf


ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 66 додається). 

 

 Депутат Йощенко В.М.  залишив залу засідань. 

 

67. СЛУХАЛИ:  

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про прийняття у власність Пирятинської міської 

територіальної громади мережі вуличного освітлення та визначення 

балансоутримувача. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 67 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про прийняття амбулаторій, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 68 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення шістдесят дев’ятої сесії сьомого 

скликання Пирятинської міської ради від 28 травня 2020 року № 232. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 69 додається). 



70. СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про надання попередньої згоди на прийняття приміщення 

аптеки у комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати попередню згоду на прийняття приміщення аптеки у 

комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади. (Рішення 

№ 70 додається). 

 

71. СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про надання попередньої згоди на прийняття Пирятинського 

паливного складу у комунальну власність Пирятинської міської  територіальної 

громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати попередню згоду на прийняття Пирятинського паливного складу 

у комунальну власність Пирятинської міської територіальної громади. (Рішення 

№ 71 додається). 

 

 Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

72. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, 

яка проінформувала про затвердження актів приймання-передачі 

індивідуального майна. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання.(Рішення № 72 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

 Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, 

яка проінформувала про затвердження актів приймання-передачі нерухомого 

майна. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання.( (Рішення № 73 додається). 

 

74.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 41 „Про припинення 

Березоворудської сільської ради та її виконавчого комітету“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання.(Рішення № 74 додається). 

 

75.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 42 „Про припинення 

Білоцерківської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 75 додається). 
 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/5.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/6.pdf


76.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 43 „Про припинення 

Великокручанської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання.(Рішення № 76 додається). 
 

77. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 44 „Про припинення 

Вікторійської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 77 додається). 

 

78.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 45 „Про припинення 

Грабарівської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 78 додається). 
 

79.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/7.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/8.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/8.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/8.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/9.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/9.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/9.pdf


проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 46 „Про припинення 

Давидівської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 79 додається). 

 

80.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 47 „Про припинення 

Дейманівської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 80 додається). 

 

81.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 48 „Про припинення 

Каплинцівської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 81 додається). 

 

82.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 49 „Про припинення 

Куріньківської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/10(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/10(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/10(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/11.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/11.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/11.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/12.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/12.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/12.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/13.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/13.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/13.pdf


ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 82 додається). 

 

83.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 50 „Про припинення 

Малютинської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 83 додається). 

 

84.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 51 „Про припинення 

Сасинівської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання.(Рішення № 84 додається). 
 

85.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 52 „Про припинення 

Смотриківської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/14.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/14.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/14.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/15.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/15.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/15.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/16.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/16.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/16.pdf


Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання.(Рішення № 85 додається). 

 

 Секретар міської ради Пазюк С.Г. тимчасово залишив залу засідань. 

 

86.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 53 „Про припинення 

Теплівської сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання.(Рішення № 86 додається). 
 

87.СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу, який 

проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 54 „Про припинення 

Харківецької сільської ради та її виконавчого комітету“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 87 додається). 
 

88.СЛУХАЛИ:  

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/17.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/17.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/17.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/18.pdf


ВИРІШИЛИ: 

Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період. (Рішення № 88 додається). 

 
89. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження рішень виконавчого 

комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради, прийняті в 

міжсесійний період. (Рішення № 89 додається). 
 

90. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 90 додається). 

 

91. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 91 додається). 



92. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Гончаренку В.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати дозвіл гр.Гончаренку В.М. на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 92 додається). 

 

93. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Пархомовій О.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 93 додається). 

 

94. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Холостовій А.В. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Холостовій А.В. проєкт землеустрою щодо відведення  



земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

(Рішення № 94 додається). 

 

 Секретар міської ради Пазюк С.Г. повернувся до зали засідань. 

 

95. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Алексєєнко Л.М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для іншого сільськогосподарського 

призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Алексєєнко Л.М. технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості) для іншого сільськогосподарського призначення. (Рішення № 95 

додається). 

 

96. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Фесині А.В. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Фесині А.В. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

(Рішення № 96 додається). 

 

97. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Гужику С.В. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Гужику С.В. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. (Рішення № 97 додається). 

 

98.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Зігорі А.С. проєкту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Європейська, 20А, м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити гр.Зігорі А.С. проєкт землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Європейська, 

20А, м.Пирятин Полтавської області. (Рішення № 98 додається). 

 

99. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Авраменко С.А. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр.Авраменко С.А. проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. (Рішення 

№ 99 додається). 

 

100.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 



ПП „Пирятинський черевичок“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 100 додається). 

 

101. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Рімшею Ю.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 101 додається). 

 

102. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Скочком В.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 102 додається). 

 

103.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору сервітуту земельної ділянки з 

гр.Скочком В.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 103 додається). 

 

104.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору сервітуту земельної ділянки з 

гр.Феденко Л.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 104 додається). 

 

105. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Колісник О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 105 додається). 

 

106. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Свічкою С.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 106 додається). 

 

107. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 



 гр.Свічкою С.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 107 додається). 

 

108. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу КП „Пирятинський міський 

водоканал“ на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл КП „Пирятинський міський водоканал“ на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.Пирятин. 

(Рішення № 108 додається). 

 

109. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-АГРО“ на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту на території 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 109 додається). 

 

110.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про  надання дозволу гр.Вернигорі Н.М. на розроблення 



проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для іншого сільськогосподарського призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 110 додається). 

 

111. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму, яка проінформувала 

про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 23 грудня 2020 року № 138 „Про прийняття юридичної особи 

Пирятинської центральної районної бібліотеки у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 111 додається). 

 

112. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Хоменка О.В., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував розглядати на профільних комісіях 

міської ради затверджені робочі проєкти, що стосуються будівництва та 

реконструкції об’єктів, щоб не було розбіжностей з рішеннями, які приймає 

виконавчий комітет з цього приводу.  

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який запитав, чи планується проведення 

закріплення округів за депутатами міської ради та виготовлення посвідчень 

депутатам міської ради. 

 Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який повідомив, що на даний час 

збирається інформація для замовлення депутатських посвідчень та ведуться 

перемовини з постачальником.  

 

Головуючий подякував усім за роботу та оголосив сесію закритою. 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


