
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сімнадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

27 жовтня 2021 року № 18 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 21 депутат та міський голова 

 

Відсутні: Близнюк В.І., 

 Білик Ю.В., 

 Шикеринець І.С., 

 Тарасенко Т.В., 

 Ящик О.М. 

 

Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання сімнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат міської ради Міхєєв 

Д.С.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Йощенко В.М., 

Криворучко В.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа  

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Депутат міської ради Міхєєв Д.С. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Демиденко Н.М., Курочка О.С., 

Ящик В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи  

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

На розгляд сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання виноситься 52 питання. Вони були обговорені на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 18, 19, 20, 21, 26 та 27 жовтня 2021 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 52 

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми „Забезпечення цивільного захисту 

жителів Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“ 

2. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку сільської 

медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2021 році 

3. 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 міської ради“ у 2021 році 

4. Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ у 2021 році 

5. Про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

7. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

8. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік 

9. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 



10. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у       

2021 році 

11. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2021 рік 

12. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

13. Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, 

розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

14. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

15. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

16. Про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

17. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 461 

18. Про затвердження Положення про Шкільний громадський бюджет 

Пирятинської міської територіальної громади 

19. Про створення комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр 

Пирятинської міської ради“ 

20. Про погодження розміщення кабінету лікаря 

21. Про прийняття майна, що перебувало у власності територіальної 

громади сіл Березоворудської сільської ради 

22. Про прийняття майна, що перебувало у власності територіальної 

громади сіл Вікторійської сільської ради 

23. Про прийняття майна, що перебувало у власності територіальної 

громади сіл Давидівської сільської ради 

24. Про прийняття майна, що перебувало у власності територіальної 

громади сіл Великокручанської сільської ради 

25. Про прийняття майна, що перебувало у власності територіальної 

громади сіл Харківецької сільської ради 

26. Про затвердження Примірного договору оренди комунального майна 

Пирятинської міської територіальної громади 

27. Про надання дозволу на списання з баланcу виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі сараю клубного) 

28. Про надання дозволу Пирятинському центру надання соціальних 

послуг на передачу основних засобів 

29. Про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на 

списання основних засобів 

30. Про затвердження Порядку та утворення комісії з придбання у 

комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо 

переміщеним особам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 

зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 



31. Про створення комунальної організації ,,Пирятинська місцева 

пожежна охорона“ 

32. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

33. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

34. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

35. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

36. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

37. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

38. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок  

39. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою                

Затенко Л.О. 

40. Про надання дозволу громадянці Руденко О.П. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

41. Про затвердження громадянину Шокодьку А.В. технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

42. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання (перше пленарне засідання) від 25 серпня 2021 

року № 681 

43. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 617 

44. Про затвердження кооперативу „ПРОМІНЬ“ проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вул.Європейська,163А, м.Пирятин 

Лубенського району Полтавської області 

46. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

47. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку 

поширюється право сервітуту 

48. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  



50. Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 741 

51. Про надання дозволу ТОВ „КП ТЕПЛО“ на розроблення проєкту 

землеустрою 

52. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 265 

53. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

Оскільки від присутніх не надійшло пропозицій та зауважень до порядку 

денного, головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сімнадцятої сесії 

міської ради, який налічує 52 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 2 хв. 

для виступів в обговоренні - до 2 хв. 

питання-відповіді                                          - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 2 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 
Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяв депутат міської ради Криворучко В.В., який повідомив 



про звернення жителів міста щодо відновлення лавок вздовж відремонтованого 

тротуару по вул.Соборній.  

Клепач В.О., депутат міської ради, яка повідомила, що у березні цього 

року вона, як депутат, направила письмове звернення на імʼя міського голови з 

проханням забезпечити безпеку руху пішоходів через вулицю Європейська, які 

рухаються з вулиці Перемоги, шляхом встановлення відповідних знаків та 

нанесення дорожньої розмітки. Листи-відповіді за підписом заступника 

міського голови Котенка О. періодично надходили, але результату до сих пір 

немає. Більше того, днями на цьому місці знову трапилася аварія.  

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що йому прикро чути про 

неякісну роботу деяких членів команди, перепросив за ситуацію що склалася та 

дав доручення Міхєєву Д.С. протягом семи робочих днів вирішити дане 

питання та особисто відзвітувати міському голові. 

Захарченко А.О., депутат міської ради, яка повідомила про відсутність 

належного теплопостачання в багатоповерхових будинках по вул.Полтавська, 

№5 та №6. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що на його думку, така 

ситуація складається через не створене ОСББ. Запропонував провести із 

жителями будинку відповідну роботу. 

Захарченко А.О., депутат міської ради, яка порушила питання щодо 

відсутності лікаря-онколога у КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ та відновлення роботи дитячого відділення лікарні. 

Гаркавенко О.М., директор КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, який повідомив, що у штатному розписі КП не передбачено 

посади лікаря-онколога, але функція по веденню таких пацієнтів покладена на 

сімейних лікарів первинної ланки медико-санітарної допомоги. Вони 

виписують рецепти на ліки та знеболювальні препарати.  

Сімонов А.В., міський голова, який, відповідаючи на запитання щодо 

ремонту дитячого відділення, повідомив, що через ускладнену і, на його думку, 

непродуману саму процедуру, тендер на проведення даних робіт оголошувався 

три рази і тільки на останній раз був визначений переможець. Відповідно до 

вимог тендерної процедури триває 10 днів на оскарження результатів, після 

чого буде укладено договір на виконання робіт. 

Гаркавенко О.М., директор КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, який підтвердив слова міського голови та особисто подякував 

йому за підтримку та особисту участь у сприянні якнайшвидшого вирішення 

питання ремонту дитячого відділення. 

Ящик В.М., депутат міської ради, який нагадав про відсутність освітлення 

у с. Калинів Міст. 

Сімонов А.В., міський голова, який пообіцяв на початку наступного року 

знайти можливість для вирішення порушеного питання. 

 

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

ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г. 

 



Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вєтрова М.В., заступника начальника Пирятинської пожежно-рятувальної 

частини, який проінформувала про внесення змін до Програми „Забезпечення 

цивільного захисту жителів Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 745 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський ЦПМСД“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми підтримки та розвитку 

сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2021 році. 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гаркавенко О.М., депутат міської ради, який попросив пояснити причину 

дофінансування Програми. 

Коваленко Т.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка повідомила, що зміни вносяться у звʼязку з тим, що у Програмі 

не були враховані кошти для надання матеріальної допомоги на оздоровлення 

працівникам ФАПів, і не було скорочено молодший медичний персонал, як 

планувалося на початку року. Медична реформа змінила підходи до утримання 

ФАПів і, відповідно, до кількісного складу медичних працівників.  

Гаркавенко О.М., депутат міської ради, який сказав, що ті посади, які не 

передбачено НСЗУ, повинні фінансуватися за рахунок місцевого бюджету. 

Основне джерело, яке приносить кошти від НСЗУ, це сімейний лікар, оскільки 

від кількості укладених декларацій із населенням залежить фінансова 

спроможність  ЦПМСД. На його думку, медичний працівник повинен бути у 

сільській місцевості, але він не повинен утримуватися за кошти бюджету 

міської територіальної громади.  

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що міська рада фінансує 

мережу ФАПів, оскільки реформою на це державні кошти не передбачені. 

Зберегти мережу ФАПів ми зобов’язані, тому сьогодні ми робимо це за рахунок 



бюджету міської територіальної громади. Повідомив також, що до КП 

„Пирятинський ЦПМСД“ вже залучено два сімейних лікаря, чекаємо третього. 

  

 Депутати Гусак О.М. та Куча О.Є. залишили сесійну залу та здали 

пульти для голосування. Міський голова Сімонов А.В. тимчасово залишив залу 

засідань, право ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 746 додається). 

3. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський ЦПМСД“, яка 

проінформувала 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 

міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 747 додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Гаркавенка О.М., директора КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, який проінформував про внесення змін до Програми 

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 748 додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., фахівця з публічних закупівель КП „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 749 додається). 

6. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., фахівця з публічних закупівель КП „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 750 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., фахівця з публічних закупівель КП „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 751 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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



інформаційної політики, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації 

на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 752 додається). 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської територіальної 

громади на період 2021-2022 років. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 753 додається). 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 754 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 755 додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоровʼя, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 756 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Холода О.О., завідувача сектору управління мережею культурно-

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та 

охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 757 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору оборонної та мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, який 

проінформував про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської 

ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 



Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 758 додається). 
 

15. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 759 додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки, яка проінформувала про 

внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 760 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 

2021 року № 461. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 761 додається). 
 



18. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про затвердження Положення про Шкільний громадський 

бюджет Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 762 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка  

проінформувала про створення комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний 

центр Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 763 додається). 
 

20. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., директора КП „Пирятинський ЦПМСД 

Пирятинської міської ради“, який проінформував про погодження розміщення 

кабінету лікаря. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 764 додається). 
 

21. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття майна, що перебувало у власності 

територіальної громади сіл Березоворудської сільської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 765 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття майна, що перебувало у власності 

територіальної громади сіл Вікторійської сільської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 766 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття майна, що перебувало у власності 

територіальної громади сіл Давидівської сільської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 767 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття майна, що перебувало у власності 

територіальної громади сіл Великокручанської сільської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 768 додається). 



25. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття майна, що перебувало у власності 

територіальної громади сіл Харківецької сільської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 769 додається). 
 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Примірного договору оренди комунального 

майна 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 № 770 додається). 
 

27. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу на списання з баланcу виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі сараю клубного). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 771 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу Пирятинському центру надання 

соціальних послуг на передачу основних засобів. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 772 додається). 
 

29. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., фахівця з публічних закупівель КП „Каштан“, яка 

проінформувала про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на 

списання основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 773 додається). 
 

30. СЛУХАЛИ: 

Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоровʼя, яка проінформувала про затвердження Порядку та утворення 

комісії з придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове 

користування внутрішньо переміщеним особам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту на сході України. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення за 

основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував включити до 

складу комісії з придбання у комунальну власність житла для надання в 

тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам депутата Люльченка 

О.А. 



 Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Хоменка О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в новій редакції в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 774 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу, який проінформував 

про створення комунальної організації ,,Пирятинська місцева пожежна 

охорона“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 775 додається). 

 

Депутат Захарченко А.О. залишила сесійну залу та здала пульт для 

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

право ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г. 
 

32. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на 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 № 776 додається). 
 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 
 

33. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Демиденко Н.М., депутат міської ради, яка повідомила, що має конфлікт 

інтересів з даного питання, тому участі в голосуванні брати не буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 777 додається). 

 

34. 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 земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 778 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
 



ВИСТУПИЛИ: 

 Ящик В.М., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

інтересів з даного питання, тому участі в голосуванні брати не буде. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 779 додається). 
 

36.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження учасникам бойових дій проєктів 

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: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 780 додається). 
 

37. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 781 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок. 
 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 782 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Затенко Л.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 783 додається). 
 

40. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянці Руденко О.П. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

Депутат Тристан О.В. залишив сесійну залу та здав пульт для 

голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 784 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Шокодьку А.В. технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 785 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання (перше пленарне засідання) від 

25 серпня 2021 року № 681. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 786 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення тринадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 617. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 787 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження кооперативу „ПРОМІНЬ“ проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 788 додається). 

 



45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки по вул.Європейська,163А, м.Пирятин 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 789 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 790 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки на яку поширюється право сервітуту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 791 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічних документацій із землеустрою 



щодо інвентаризації земель комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 792 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 793 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Б.О.С.-ВІКТОРІЯ-АГРО“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 794 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „КП ТЕПЛО“ на розроблення 

проєкту землеустрою. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 795 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 265. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 796 додається). 

 

Головуючий, міський голова Сімонов А.В., подякував усім за роботу та 

оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 

 


