
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

24 листопада 2021 року № 20 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 21 депутат та міський голова 

 

Відсутні: Василенко М.В. 

 Захарченко А.О. 

 Марченко В.М. 

 Люльченко О.А. 

 Тарасенко Т.В. 

 

Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання дев’ятнадцятої 

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 Курочка 

О.С.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Близнюк В.І., Міхєєв 

Д.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб;  

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Депутат міської ради Курочка О.С. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Гусак О.М., Клепач В.О., 

Шикеринець І.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа  

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд девʼятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 63 питання. Вони були обговорені 

на засіданнях постійних комісій, які проходили 15, 16, 17, 18, 23 та сьогодні,                           

24 листопада 2021 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку 

денного, який налічує 63 питання та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ 

(для оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 роки 

2. 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  

3. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді 

Полтавської області на 2021 рік 

4. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2021 рік 

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

територіальної громади“ на 2021 рік 

6. Про внесення змін до Програми „Безпечна громада“ на 2021 рік 

7. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2021 рік 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

9. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

10. Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2021 рік“ 



11. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

12. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської   

13. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

14. Про внесення змін до рішення пʼятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 1 

15. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

16. Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради  

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

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

18. Про затвердження Плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

19. Про передачу основних засобів Пирятинському ліцею №6 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

20. Про створення Пирятинського інклюзивно-ресурсного центру 

Пирятинської міської ради 

21. Про внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв 

22. Про передачу квартир комунальної власності в оперативне управління 

та на баланс Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ 

23. Про безоплатну передачу спеціалізованої техніки 

24. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

25. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

26. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

27. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації ділянки 

комунальної власності 

28. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

29. Про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

31. Про затвердження громадянину Максиму А.І. технічної документації 

про нормативну грошову оцінку земельної ділянки  несільськогосподарського 

призначення 



32. Про надання дозволу громадянці Снігір О.Є. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

33. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Натяглою Л.О. 

34. Про укладення договорів оренди земельних ділянок з громадянкою 

Свічкою С.П. 

35. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою                  

Ємченко Г.В.  

36. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою                  

Коломієць Р.Г. 

37. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Вернигорою Н.М. 

38. Про укладення договору сервітуту з громадянкою Кучею В.М. 

39. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Січових Стрільців, м.Пирятин Полтавської області 

40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

41. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 776 

42. Про внесення змін до рішення дев’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16 квітня 2021 року № 390 

43. Про затвердження громадянину Назаренку В.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

44. Про передачу у постійне користування Національного природного 

парку „Пирятинський“ земельної ділянки 

45. Про внесення змін до договору оренди водного об’єкту 

46. Про внесення змін до договору оренди землі 

47. Про затвердження ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

48. Про передачу в оренду ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ 

земельних ділянок 

49. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Європейська,163, м.Пирятин Лубенського району Полтавської області 

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

ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 729 

51. Про укладення договорів оренди земельної ділянки з громадянкою 

Бугай О.О. 

52. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

53. Про надання дозволу ПП „КАЛИНОВОМОСТІВСЬКЕ“ на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

54. Про затвердження АТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



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

ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 734 

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

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 66  

57. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 777  

58. Про надання дозволу КП „НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“ на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

межами населених пунктів на території Пирятинської міської ради 

59. Про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо 

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

комунальної власності 

60. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою  

61. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою  

62. Про внесення змін до рішення шістнадцятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 21 жовтня 2021 року № 744  

63. Про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424  

64. 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 дев’ятнадцятої сесії 

міської ради, який налічує 63 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. 

 

Слово для виступу взяв секретар ради Пазюк С.Г., який вручив міському 

голові Сімонову Андрію Вікторовичу Почесну Грамоту та Подяку Полтавської 

обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у соціально-

економічний розвиток Пирятинської громади, впровадження державної 

політики щодо реформи децентралізації та утвердження місцевого 

самоврядування, постійну меценатську діяльність й високі моральні якості та з 

нагоди 40-річного ювілею. 

Міський голова Сімонов А.В. нагородив Почесною грамотою 

Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної 

адміністрації Білика Юрія Володимировича, керівника товариства з обмеженою 

відповідальністю „Ангел 2012“, за вагомий особистий внесок у розвиток 

сільського господарства, надання вагомої підтримки соціальному розвитку 

громади та з нагоди Дня працівників сільського господарства. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

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

запропонував змінити графік вуличного освітлення в місті. Оскільки є жителі, 

які з шостої години ранку вже добираються на роботу, запропонував взимку 

освітлювати вулиці з 6.00 до 7.00 години ранку, разом з тим сказав, що 

освітлення повинно забезпечувати естетичну виразність найбільш важливих 

об’єктів міста. 

Сімонов А.В., міський голова, який доручив директору КП „Каштан“ 

Геннадію Бровару відкоригувати графік включень вуличного освітлення у 

ранковий та вечірній час. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради“, який проінформував про внесення змін до Програми щодо 

запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської 

міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 роки. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який подякував директору Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня“ Олександру Гаркавенку та його колективу 

за злагоджену та оперативну роботу в умовах боротьби з коронавірусом Covid-

19. Окремо відзначив високопрофесійну роботу директора щодо регулярного та 

безперебійного забезпечення закладу киснем. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 801 додається). 

 

2. 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“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 802 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову місцевого осередку громадської організації „ВФСТ 

Колос“, який проінформував про внесення змін до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській 

територіальній громаді Полтавської області на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 803 додається). 

 

 



4. 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“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 804 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Курочку О.С., начальника КП „Пирятинський міський водоканал“, який 

проінформував про внесення змін до Програми „Питна вода 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: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 805 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, який 

проінформував про внесення змін до Програми „Безпечна громада“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 806 додається). 

 

7. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 807 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та архітектури міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку дорожнього 

руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 808 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 809 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки, яка 

проінформувала про затвердження Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 810 додається). 



11. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки, 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 811 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

інформації, який проінформував про внесення змін до Програми інформатизації 

Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 812 додається). 

 

13. 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: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 813 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Пазюка С.Г., секретаря ради, який проінформував про внесення змін до 

рішення пʼятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 

2021 року № 1. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 814 додається). 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про внесення змін до Плану соціально-

економічного розвитку 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: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 815 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Козін І.І., керуючого справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення за 

основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С., депутат міської ради, який запропонував внести зміни 

до п. 4.17 Розділу 4 „Підготовка проєктів рішень“, замінивши слова „з дозволу“ 

міського голови на „за пропозицією“ міського голови. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Шикеринця І.С. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення (з урахуванням 

пропозиції Шикеринця І.С.) 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 № 816 додається). 

 

17. 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“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 817 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження Плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 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 № 818 додається). 

 

 



19. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу основних засобів Пирятинському ліцею №6 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 819 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про створення Пирятинського інклюзивно-ресурсного центру 

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 № 820 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 821 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу квартир комунальної власності в оперативне 



управління та на баланс Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

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 № 822 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста сектору житлово-комунального 

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу спеціалізованої 

техніки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 823 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

інтересів з даного питання, тому участі у 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 № 824 додається). 

 

25. 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 825 додається). 

 

26. 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 № 826 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації щодо 

інвентаризації ділянки комунальної власності. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 827 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів учасникам бойових дій на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 828 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 829 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки 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 № 830 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Максиму А.І. технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 831 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянці Снігір О.Є. на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 832 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Натяглою Л.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 833 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договорів оренди земельних ділянок з 

громадянкою Свічкою С.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 834 додається). 



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

голосування. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Ємченко Г.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 835 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Коломієць Р.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 836 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Вернигорою Н.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 № 837 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

 



який проінформував про укладення договору сервітуту з громадянкою Кучею  

В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 838 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Січових Стрільців, м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 839 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 840 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 776. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 841 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дев’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16 квітня 2021 року № 390. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 842 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Назаренку В.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 843 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про передачу у постійне користування Національного 

природного парку „Пирятинський“ земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 844 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до договору оренди водного об’єкту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 845 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до договору оренди землі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 846 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ 

проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 847 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про передачу в оренду ТОВ 

„ЦентрЕлектроМережБудПроект“ земельних ділянок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 848 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Європейська,163, м.Пирятин Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 849 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 729. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 850 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договорів оренди земельної ділянки з 

громадянкою Бугай О.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 № 851 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про проведення земельних торгів у формі електронного 

аукціону. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 852 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ПП „КАЛИНОВОМОСТІВСЬКЕ“ на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 853 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження АТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 854 додається). 

 



55. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 734. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 855 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 66.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 856 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 777.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 857 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г. 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу КП „НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“ на 



розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за 

межами населених пунктів на території 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 № 858 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документацій із землеустрою 

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

місцевості) комунальної власності. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 859 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

земельних відносин та охорони природи, який повідомив, що комісія не 

підтримала дане питання, але рекомендувала винести на розгляд Ради.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 1 особа; 

  „проти“ – 5 осіб; 

 „утрималися“ – 12 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою. 



ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

земельних відносин та охорони природи, який повідомив, що комісія не 

підтримала дане питання, але рекомендувала винести на розгляд Ради.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 0 осіб; 

  „проти“ – 6 осіб; 

 „утрималися“ – 12 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення шістнадцятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 21 жовтня 2021 року № 744.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 860 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 861 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Ящика В.М., депутата міської ради, який запропонував при формуванні 

бюджету Пирятинської міської ради на 2022 рік передбачити кошти на 

розроблення Комплексного Плану просторового розвитку території громади.  

Шикеринця І.С., депутата міської ради, який поцікавився, на підставі чого 

персонал харчоблоків закладів освіти було попереджено про зміну істотних 

умов праці. 



ВИСТУПИЛИ: 

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

виконкому, яка повідомила, що працівників харчоблоків попередили про 

можливе вивільнення, у зв’язку з тим, що планувалося створити комунальне 

підприємство по організації харчування в освітніх закладах. Підставою був 

наказ відділу освіти, молоді та спорту міської ради, але оскільки підприємство 

не було створене, то в цьому році змін ніяких не буде.  

 

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

оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 

 


