
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцять третьої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

24 грудня 2021 року № 24 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 19 депутатів та міський голова 

 

Відсутні: Бартошак В.А. 

 Гаркавенко О.М. 

 Гусак О.М. 

 Жданов О.І. 

 Тарасенко Т.В. 

 Тристан О.В. 

 

 

Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцять 

третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Міхєєв Д.С.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Демиденко Н.М., Білик Ю.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи;  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

Марченко В.М. 



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

комісію у складі трьох осіб, персонально – Гуцаленко О.М., Хоменко О.В., 

Криворучко В.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 89 питань. Вони 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які відбулися 20, 21, 22, 23 та 

сьогодні, 24 грудня 2021 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку 

денного, який налічує 89 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

2. Про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради восьмого 

скликання на 2022 рік  

3. Про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

4. Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

5. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік 

6. Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

7. Про затвердження Програми організації харчування хворих 

стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році  

8. Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних 

послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади  

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ у 2022 році 

9. Про затвердження 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 2022 році 

10. 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 2022 рік 



11. Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

12. Про затвердження Програми підтримки та розвитку сільської 

медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2022 році 

13. Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік 

14. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді 

Полтавської області на 2022 рік 

15. Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

16. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2022 рік  

17. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2022 рік 

18. Про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю на 2022 рік“ 

19. Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської територіальної громади у 2022 році“ 

20. Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку 

туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

21. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

22. Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2022 рік 

23. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

24. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

25. Про встановлення нормативу відрахування у 2022 році комунальними 

підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади 

26. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих 

органів Пирятинської міської ради на 2022 рік 

27. Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

28. Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання 

України ,,Мати-героїня“ 

29. Про затвердження Порядків на виконання Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік 

30. Про затвердження Порядку та граничних норм витрат на забезпечення 

харчуванням учасників спортивних заходів 



31. Про внесення змін до Положення про Молодіжну раду при 

виконавчому комітеті Пирятинської міської ради 

32. Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 

плати 

33. Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти на 2022 рік 

34. Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради  

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади 

35. Про внесення змін до установчих документів Пирятинського ліцею 

№4 Пирятинської міської ради Полтавської області 

36. Про внесення змін до установчих документів Пирятинського ліцею 

№6 Пирятинської міської ради Полтавської області 

37. Про внесення змін до установчих документів Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

38. Про надання дозволу на списання з баланcу відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі вбиральні) в 

с.Смотрики Лубенського району Полтавської області 

39. Про надання дозволу на списання з баланcу відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі вбиральні) в 

с.Вишневе Лубенського району Полтавської області 

40. Про надання дозволу на списання з баланcу відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі вбиральні) в 

с.Малютинці Лубенського району Полтавської області 

41. Про прийняття у власність Пирятинської міської територіальної 

громади сміттєвоза 

42. Про прийняття у власність Пирятинської міської територіальної 

громади автомобіля 

43. Про передачу в господарське віддання та на баланс КП „Каштан“ 

основних засобів 

44. Про надання дозволу КП „Каштан“ на передачу основних засобів 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424  

46. Про оплату комунальних послуг головними розпорядниками коштів 

47. Про передачу основних засобів (дитячого ігрового обладнання) на   

баланс відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 

48. Про надання згоди на зняття з балансу комунального підприємства 

„Каштан“ житлової квартири 

49. Про передачу КП „Каштан“ витрат з реконструкції світлофорного 

об’єкту 

50. Про передачу КП „Каштан“ витрат з реконструкції тротуару 

51. Про передачу КП „Каштан“ пам’ятного знаку захисникам 

територіальної цілісності України по вул. Соборна, м.Пирятин 

52. Про передачу КП „Каштан“ світлофорного об’єкта перехрестя вул. 

Визволення-Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка 



53. Про передачу КП ,,Каштан“ витрат з реконструкції вуличного 

освітлення 

54. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „Водограй“ Давидівської 

сільської ради 

55. Про безоплатну передачу майна з балансу комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ 

56. Про безоплатну передачу майна з балансу комунального підприємства 

„ПЕРЕВОД“ 

57. Про прийняття (та одночасну передачу) нерухомого майна 

кооперативу „ПРОМІНЬ“ 

58. Про безоплатну передачу майна КП „Пирятинський міський 

водоканал“ комунальному підприємству „ГЖЕД с. В.Круча“ 

59. Про безоплатну передачу майна з балансу комунального підприємства 

„Водограй“ Пирятинської міської ради 

60. Про затвердження УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ - ЗОВНІШНЯ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ - ENI/2021/430-302 
61. Про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

62. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

63. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

64. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  

65. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

66. Про передачу земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у приватну власність 

учасникам бойових дій  

67. Про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та безоплатну передачу у власність 

68. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Дубовик Н.О.  

69. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ НВП 

,,ГАЗОНИ“ 

70. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки на яку поширюється право 

сервітуту 

71. Про погодження надання мисливських угідь ТОВ „СОКІЛ 

МИСЛИВЕЦЬ“ 



72. Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Вернигорою Н.М. 

73. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянином     

Юрченком Ю.В. 

74. Про припинення договорів оренди земельних ділянок з АТ „Державна 

продовольчо-зернова корпорація України“ 

75. Про укладення договорів оренди земельних ділянок з АТ „Державна 

продовольчо-зернова корпорація України“ 

76. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Омелюх С.В.  

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

ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 731 

78. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 552  

79. Про скасування рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 176 

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

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 77 

81. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 779 

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

ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 730  

83. Про внесення змін до рішення девʼятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2021 року № 825 

84. Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2021 року № 859 

85. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 623 

86. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки розташованої за межами населених пунктів на 

території Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської області 

87. Про звернення Пирятинської міської ради щодо недопущення 

негативних наслідків для економіки громади в результаті підвищення цін на 

енергоносії 

88. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

89. Про здійснення редакційного уточнення назви обʼєкту 

90. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –20 осіб; 

  „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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять третьої сесії 

міської ради, який налічує 89 питань 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 3 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Міський голова Сімонов А.В. нагородив Грамотою Департаменту 

агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації 

Кірічевського Віктора Миколайовича, директора ТОВ „Пирятинський Степ“, за 

багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток галузі сільського 

господарства та з нагоди Дня працівників сільського господарства. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяла голова Лубенської районної ради 

Качаненко Т.П., яка подякувала депутатам та керівництву міської ради за 

розуміння і підтримку Лубенської районної ради у 2021 році, відзначила плідну 

та ефективну роботу депутатів Пирятинської міської ради та міського голови 

Андрія Сімонова, побажала успіхів у наступному році. 

Куча О.Є., депутат міської ради, порушив питання щодо значного 

підвищення цін на енергоносії для представників як великого, так малого і 

середнього бізнесу. Наголосив на тому, що такий крок держави може призвести 

до економічної кризи, оскільки підприємства змушені будуть піднімати ціни на 

продукцію в кілька разів, що неприйнятно для споживачів, дехто взагалі 

змушений буде припинити свою діяльність. Запропонував колегам підтримати 

проєкт рішення щодо недопущення негативних наслідків для економіки 

громади в результаті підвищення цін на енергоносії. 



Сімонов А.В., міський голова, подякував депутатському корпусу та 

виконкому міської ради за злагоджену роботу протягом 2021 року, в результаті 

чого спільними зусиллями було зроблено багато значущих для громади справ. 
 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про затвердження Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

 Головуючий, Сімонов А.В., залишив залу засідань, право ведення сесії 

передав секретарю ради Пазюку С.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 878 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

плану роботи Пирятинської міської ради восьмого скликання на 2022 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 879 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної  

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Люльченко О.А., депутат міської ради, який повідомив про наявний 

конфлікт інтересів з даного питання, в результаті чого участі у обговоренні 

брати не буде. Участь у голосуванні буде брати у присутності уповноваженого 

з питань запобігання корупції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 880 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 881 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 882 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження Програми 

розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 883 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження Програми 

організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 884 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження Програми 

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 885 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження 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 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 886 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала 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 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 887 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 888 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми підтримки та розвитку сільської 

медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 889 додається). 

 

 



13. СЛУХАЛИ: 

Коверду В.В., директора КП „Пирятин-агроліс“, який проінформував про 

затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 

„Пирятин-агроліс“ на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 890 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Михайлик М.М., головного бухгалтера місцевого осередку ГО „ВФСТ 

„Колос“, яка проінформувала про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській 

територіальній громаді Полтавської області на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 891 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 892 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про затвердження Програми 

висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації 

на 2022 рік. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 893 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про затвердження Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 894 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Бражник Т.М., бухгалтера відокремленого підрозділу Організації 

ветеранів України у Пирятинській міській територіальній громаді, яка 

проінформувала про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю на 2022 рік“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дубецький Б.В., голова відокремленого підрозділу Організації ветеранів 

України у Пирятинській міській територіальній громаді, який повідомив про 

наявний конфлікт інтересів з даного питання, в результаті чого участі у 

обговоренні брати не буде. Участь у голосуванні буде брати у присутності 

уповноваженого з питань запобігання корупції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 895 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка  



проінформувала про затвердження Програми „Стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади у 2022 році“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 896 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

затвердження Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та 

охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 897 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 898 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської 

ради на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 899 додається). 

 

23. 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“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 900 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 901 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про встановлення нормативу відрахування у 2022 році 

комунальними підприємствами міської ради частини чистого прибутку 

(доходу) до загального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 902 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про затвердження структури та 

загальної чисельності виконавчих органів Пирятинської міської ради на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 903 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., Люльченко О.А., Міхєєв Д.С., Йощенко В.М., Дубецький 

Б.В., депутати міської ради, які повідомили про наявний конфлікт інтересів з 

даного питання, в результаті чого участі у обговоренні даного питання брати не 

будуть. Голосування будуть здійснювати у присутності уповноваженого з 

питань запобігання корупції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 904 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про порушення клопотання щодо присвоєння 

почесного звання України ,,Мати-героїня“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 905 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Порядків на виконання 

Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 906 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про затвердження Порядку та граничних норм витрат на 

забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 907 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до Положення про Молодіжну раду при 

виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 908 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної 



середньої освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та 

батьківської плати. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 909 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про затвердження розміру вартості харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 910 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 911 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до установчих документів Пирятинського 

ліцею №4 Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 912 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до установчих документів Пирятинського 

ліцею №6 Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 913 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до установчих документів Пирятинського 

ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 914 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про надання дозволу на списання з баланcу відділу освіти, 

молоді та спорту Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі 

вбиральні) в с.Смотрики Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 915 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про надання дозволу на списання з баланcу відділу освіти, 



молоді та спорту Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі 

вбиральні) в с.Вишневе Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 916 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про надання дозволу на списання з баланcу відділу освіти, 

молоді та спорту Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі 

вбиральні) в с.Малютинці Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 917 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття у власність Пирятинської міської 

територіальної громади сміттєвоза. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 918 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття у власність Пирятинської міської 

територіальної громади автомобіля. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 919 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу в господарське віддання та на баланс КП 

„Каштан“ основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 920 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу КП „Каштан“ на передачу основних 

засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 921 додається). 

45. 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 922 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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



проінформувала про оплату комунальних послуг головними розпорядниками 

коштів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 923 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу основних засобів (дитячого ігрового обладнання) 

на баланс відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 924 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання згоди на зняття з балансу комунального 

підприємства „Каштан“ житлової квартири. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 925 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про передачу КП „Каштан“ витрат з реконструкції 

світлофорного об’єкту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 926 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про передачу КП „Каштан“ витрат з реконструкції тротуару. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 927 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про передачу КП „Каштан“ пам’ятного знаку захисникам 

територіальної цілісності України по вул. Соборна, м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 928 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про передачу КП „Каштан“ світлофорного об’єкта перехрестя 

вул. Визволення-Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 929 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про передачу КП ,,Каштан“ витрат з реконструкції вуличного 

освітлення. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 930 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „Водограй“ Давидівської 

сільської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 931 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу майна з балансу 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Курочка О.С., депутат міської ради, який повідомив що має наявний 

конфлікт інтересів з даного питання, в результаті чого участі у обговоренні 

брати не буде. Голосування буде здійснювати у присутності уповноваженого з 

питань запобігання корупції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 932 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу майна з балансу 

комунального підприємства „ПЕРЕВОД“. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 особа; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 933 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про прийняття (та одночасну передачу) 

нерухомого майна кооперативу „ПРОМІНЬ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 934 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу майна КП 

„Пирятинський міський водоканал“ комунальному підприємству „ГЖЕД            

с. В.Круча“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Курочка О.С., депутат міської ради, який повідомив що має наявний 

конфлікт інтересів з даного питання, в результаті чого участі у обговоренні 

брати не буде. Голосування буде здійснювати у присутності уповноваженого з 

питань запобігання корупції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 935 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу майна з балансу 

комунального підприємства „Водограй“ Пирятинської міської ради. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 936 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про затвердження УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ - 

ЗОВНІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ - ENI/2021/430-302. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 937 додається). 

 

61. 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ящик В.М., Ящик О.М., депутати міської ради, які повідомили що мають 

конфлікт інтересів з даного питання, в результаті чого участі у обговоренні 

брати не будуть. Голосування будуть здійснювати у присутності 

уповноваженого з питань запобігання корупції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 6 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 938 додається). 

 

62. 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 939 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Курочка О.С., депутат міської ради, який повідомив що має наявний 

конфлікт інтересів з даного питання, в результаті чого участі у обговоренні 

брати не буде. Голосування буде здійснювати у присутності уповноваженого з 

питань запобігання корупції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 940 додається). 

 

64. 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 –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 941 додається). 

 

65. 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“ – 5 осіб; 

  „проти“ – 2 особи; 

 „утрималися“ – 11 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про передачу земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 

приватну власність учасникам бойових дій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 942 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у власність. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 943 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Дубовик Н.О.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 



Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 944 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

НВП ,,ГАЗОНИ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 945 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку поширюється право 

сервітуту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 946 додається). 

 

71. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про погодження надання мисливських угідь ТОВ „СОКІЛ 

МИСЛИВЕЦЬ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 947 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Вернигорою Н.М. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 948 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Юрченком Ю.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 949 додається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договорів оренди земельних ділянок з АТ 

„Державна продовольчо-зернова корпорація України“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 950 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договорів оренди земельних ділянок з АТ 

„Державна продовольчо-зернова корпорація України“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 951 додається). 



76. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Омелюх С.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 952 додається). 

 

77. 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 № 731. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 953 додається). 

 

78. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 552.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 954 додається). 

 

79. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про скасування рішення сьомої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 176. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 955 додається). 

 

80. 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 № 77. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 956 додається). 

81. 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 № 779. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 957 додається). 

 

82. 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 № 730.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 958 додається). 

 

 

 



83. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення девʼятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2021 року             

№ 825. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 959 додається). 

 

84. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2021 року          

№ 859. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 960 додається). 

 

85. 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 № 623. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 961 додається). 

 

86. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки розташованої за межами населених 

пунктів на території Пирятинської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 962 додається). 

 

87. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про звернення Пирятинської міської ради щодо 

недопущення негативних наслідків для економіки громади в результаті 

підвищення цін на енергоносії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 963 додається). 

 

88. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 964 додається). 

 

89. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про здійснення редакційного 

уточнення назви обʼєкту. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 965 додається). 

 

90. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який привітав присутніх з 

наступаючими Новорічно-Різдвяними святами, побажав, щоб новий рік приніс 

мир, спокій, впевненість у майбутньому та нових сил для втілення 

найзаповітніших мрій.  

 

Головуючий, секретар ради Пазюк С.Г., привітав присутніх з 

наступаючими новорічними святами, подякував усім за роботу та оголосив 

двадцять третю сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 
Секретар ради С.Г. Пазюк 


