
  

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання сьомої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

24 лютого 2021 року № 7 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 22 депутатів 

 

Відсутні: Рябоконь О.П. 

 Захарченко А.О. 

 Демиденко Н.М. 

 Тристан О.В. 

 Сімонов А.В., міський голова, перебував у відпустці, на засіданні був 

присутній, як житель громади. 

 

На сесію запрошені депутати Полтавської обласної ради, Лубенської 

районної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому 

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

начальники відділів, управлінь, комунальних підприємств та спеціалісти 

виконкому міської ради, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії виконувач обов’язків міського голови Пазюк С.Г. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання сьомої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Ящик В.М.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально Клепач В.О., Тарасенко Т.В. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Ящик В.М. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Жданов О.І., Куча О.Є., Хоменко 

О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа.  

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд сьомої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання виноситься 105 питань. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 15, 16, 17,18 та сьогодні, 24 лютого 2021 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 105 

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Лубенського районного відділу поліції на 

території Пирятинської міської територіальної громади за 2020 рік 

2. Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2020 рік 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12 „Про 

утворення виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення його 

чисельності та затвердження складу“  

4. Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

5. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

6. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 



7. Про затвердження Програми організації харчування хворих 

стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

9. Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

10. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей               

у 2021 році 

11. Про списання основних засобів з балансового обліку сільських рад  

12. Про передачу артезіанських свердловин та водонапірних башт на 

баланс фермерського господарства  

13. Про виключення членів комісії зі складу комісії з припинення 

юридичних осіб (органів місцевого самоврядування) 

14. Про погодження співфінансування проєкту „Реконструкція та 

впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в 

Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: вул. Визволення, 2а в 

м.Пирятин Полтавської області“ 

15. Про членство в Асоціації „Полтавська обласна асоціація органів 

місцевого самоврядування“ 

16. Про затвердження звіту про виконання бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

17. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Березоворудської сільської ради за 2020 рік 

18. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Білоцерківської сільської ради за 2020 рік 

19. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Великокручанської сільської ради за 2020 рік 

20. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Вікторійської сільської ради за 2020 рік 

21. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Грабарівської сільської ради за 2020 рік 

22. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Давидівської сільської ради за 2020 рік 

23. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Дейманівської сільської ради за 2020 рік 

24. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Каплинцівської сільської ради за 2020 рік 

25. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Куріньківської сільської ради за 2020 рік 

26. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Малютинської сільської ради за 2020 рік 

27. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Сасинівської сільської ради за 2020 рік 



28. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Смотриківської сільської ради за 2020 рік 

29. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Теплівської сільської ради за 2020 рік 

30. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Харківецької сільської ради за 2020 рік 

31. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

32. Про передачу сміттєвоза ВЛІВ МЕДІУМ комунальному підприємству  

„Новомартиновицьке“ 

33. Про передачу автомобіля ГАЗ 2705-414 комунальному підприємству  

„Каштан“ 

34. Про передачу рухомого та нерухомого майна Управлінню інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради 

35. Про передачу рухомого та нерухомого майна управлінню культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 

36. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „Водограй“ Давидівської 

сільської ради 

37. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства 

„НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“ 

38. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади  комунального підприємства „ПЕРЕВОД“ 

39. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „ЧИСТИЙ СТРУМОК“ 

40. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „Березоворудське-2016“ 

41. Про скасування рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 149 „Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників 

підприємств, що належать до комунальної власності Пирятинської міської 

ради“ 

42. Про скасування рішення шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 09 квітня 2020 року № 

197 „Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатури на 

посаду директора КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ради“ 

43. Про прийняття в комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади основних засобів 

44. Про прийняття в комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади автомобільних доріг місцевого значення та визначення 

балансоутримувача 

45. Про прийняття квартир у комунальну власність 



46. Про передачу в оперативне управління та на баланс управління 

соціального захисту населення Лубенської райдержадміністрації частини 

приміщень майнового комплексу розташованого за адресою: м.Пирятин,              

вул. Ярмаркова, 41 

47. Про внесення змін до рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 232 

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

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 125 ,,Про затвердження розміру 

вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 2021 рік“ 

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

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 124 ,,Про забезпечення 

харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської 

ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“ 

50. Про затвердження Положень про проведення конкурсу на посади 

директора та педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради у новій редакції 

51. Про зміну назви, затвердження Положення про Пирятинський центр 

надання соціальних послуг Пирятинської міської ради та переліку соціальних 

послуг, умов та порядку їх надання 

52. Про припинення Пирятинського центру соціальних служб в результаті 

реорганізації шляхом приєднання до Центру надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради 

53. Про затвердження Порядків на виконання Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік 

54.  Про комісію з надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Пирятинської міської територіальної громади 

55. Про припинення юридичної особи Пирятинської центральної 

бібліотеки в результаті реорганізації шляхом приєднання до Пирятинської 

публічної бібліотеки 

56. Про утворення філій Пирятинської публічної бібліотеки 

57. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

58. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

59. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)  

60. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

61. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

в с.Замостище Лубенського району Полтавської області 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/1%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%90%D0%A2%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/1%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%90%D0%A2%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/1%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%90%D0%A2%D0%9E.pdf


62. Про надання дозволу гр.Жайворонку О.Л. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

63. Про надання дозволу гр.Кореневському Ю.Ю. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для іншого сільськогосподарського призначення 

64. Про надання дозволу гр.Приймаку В.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

65. Про надання дозволу гр.Кореневському Ю.Ю. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

66. Про надання дозволу гр.Панченко Н.Ю. на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства 

67. Про надання дозволу гр.Смишляєвій Н.П. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

68. Про затвердження гр.Клименко Л.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

69. Про затвердження гр.Бих В.О. проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  

70. Про затвердження гр.Портній М.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

71. Про затвердження гр.Бражник О.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

72. Про затвердження гр.Комаровій Т.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

73. Про затвердження гр.Харченку В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

74. Про затвердження гр.Шевченко М.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

75. Про затвердження гр.Олійник О.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

76. Про затвердження гр.Лемішко Г.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

77. Про затвердження гр.Свічці С.П. проєкту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Європейська,12, м.Пирятин Полтавської області 

78. Про затвердження гр.Солдатовій І.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

79. Про затвердження гр.Курочці С.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3%20%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3%20%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3%20%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE(1).pdf


80. Про затвердження гр.Смолянському В.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

81. Про затвердження гр.Баглаю А.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

82. Про затвердження гр.Сергієнку Г.І. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та безоплатну передачу у приватну власність  

83. Про затвердження гр.Пузирьову В.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

84. Про затвердження гр.Гришку М.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  

85. Про затвердження гр.Криворотенку С.І., гр.Кучерявій В.І. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

86. Про затвердження гр.Шаповалу Д.Г. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  

87. Про укладення договору оренди земельної ділянки з  

гр.Сабельніковим В.М. 

88. Про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Константиненком О.М.  

89. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Соборна, 44А, м.Пирятин Полтавської області 

90. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Європейська, 150А, м.Пирятин Полтавської області 

91. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з гр.Алечкою 

С.О. 

92. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з гр.Редько Т.К. 

93. Про припинення договору оренди земельної ділянки з гаражним 

кооперативом „Автомобіль“ 

94. Про припинення договору оренди земельної ділянки з КП 

„Смотриківське“ 

95. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: вул.Цибаня,100, 

м.Пирятин Полтавської області 

96. Про розроблення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності розташованої за адресою: вул.Цибаня,100 в 

м.Пирятин Полтавської області 

97. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташованої за межами с.Теплівка на 

території Теплівської сільської ради Лубенського району Полтавської області  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2%20%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2%20%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92.pdf


98. Про затвердеження ППРССТ „Пирятинський ринок“ технічних 

документацій  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)  

99. Про затвердження ТОВ „Леляківське“ технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду 

100. Про надання дозволу підприємству Пирятинської районної спілки 

споживчих товариств „Заготконтора“ на виготовлення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

101. Про надання дозволу ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ, організацій 

102. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

адресою вул.Південна, м.Пирятин Полтавської області 

103. Про затвердження приватному сільськогосподарському 

підприємству ,,Хлібодар“ технічних документацій із землеустрою щодо 

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

104. Про припинення права постійного користування Пирятинською 

районною державною адміністрацією на земельні ділянки комунальної 

власності Пирятинської міської ради  

105. Про прийняття земель державної власності сільськогосподарського 

призначення у комунальну власність Пирятинської міської ради 

106. 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 доповнень до порядку 

денного, головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання сьомої сесії міської 

ради, який налічує 105 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 3 хв. 

для виступів в обговоренні – до 3 хв. 

питання-відповіді – в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу пленарного засідання сесії провести упродовж 2 годин 

30 хвилин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

 Головуючий привітав Василенка Миколу Васильовича, депутата 

Пирятинської міської ради, директора Опорного закладу Пирятинської ЗОШ            

І-ІІІ ст. № 6, переможця ІІ (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу 

„Учитель року – 2021“ у номінації „Керівник закладу освіти“ та вручив квіти.  

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяв Дядюн О.В., представник ініціативної групи жителів 

села Велика Круча, який зачитав колективне звернення щодо виконання 

рішення п’ятдесят третьої сесії сьомого скликання Великокручанської сільської 

ради від 7 серпня 2020 року Про надання дозволу громадянам на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності. 

Повідомив, що проблема полягає в тому, що зазначена земельна ділянка 

площею 106,6065 га знаходиться в оренді ПрАТ „Велика Круча“ і без 

нотаріального погодження на розподіл земельної ділянки від орендаря, 

громадяни не можуть скористатися вищезазначеним рішенням. В свою чергу, 

орендар відмовляється надати відповідний дозвіл. 

Сімонов А.В., міський голова, який був присутній на засіданні, як житель 

громади, сказав, що дане питання можна вирішити тільки у судовому порядку. 

Повідомив також, що в нього особисто теж є багато запитань до діяльності 

Великокручанської сільської ради в період закінчення каденції. 

Близнюк І.Ф., бенефіціарний власник ПрАТ „Велика Круча“, який сказав, 

що після перемоги на аукціоні, дана земельна ділянка дійсно знаходиться в 

оренді ПрАТ „Велика Круча“, яке має державний акт на право постійного 

користування. Товариство регулярно сплачує орендну плату в розмірі                

1 756,00 тис. грн, що становить 16 451 грн за один гектар. Повідомив також, що 

відмовлятися від оренди земельної ділянки наміру не має. 



Куча О.Є., депутат міської ради, голова депутатської фракції „За 

майбутнє“, який зачитав депутатський запит щодо збереження земель водного 

фонду, які розташовані на території колишньої Дейманівської сільської ради, в 

руслі пересихаючого водотоку під назвою Гнилогуз та прибережної території, 

як природної та культурної спадщини. З цією метою закликав депутатів 

підтримати його звернення до міської ради. 

Кірсанова Л.О., представник громадськості, яка сказала, що жителі 

громади, як і мешканці України, занепокоєні стрімким зростанням ціни на 

розподіл природного газу, механізмом нарахування плати за послугу та 

процедурою тарифоутворення в цій галузі. На її думку, тарифи на послуги з 

розподілу природного газу, що надаються AT „Лубнигаз“, є безпідставно 

завищеними. Запропонувала на території громади створити власне комунальне 

підприємство по обслуговуванню газотранспортних мереж, що на її думку, 

зробить дешевшою послугу з транспортування газу. Звернулася до депутатів з 

проханням допомогти вирішити дане питання. Разом з тим, порушила ряд 

питань, що стосуються неналежного утримання підземного переходу в районі   

АС-1 та наземного переходу через залізничні колії в районі залізничного 

вокзалу. Звернулася до керівництва міської ради з приводу недостатнього 

інформування населення у ЗМІ щодо зміни в механізмах розрахунків та вибору 

постачальника природного газу. 

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

містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що особисто він проти створення 

комунального підприємства та взяття на баланс газових мереж, оскільки в 

подальшому за кошти громади необхідно буде утримувати великий штат 

працівників для їх обслуговування. Оскільки мережам більше 30 років, 

більшість з них потребують ремонту та значних капіталовкладень. Сказав 

також, що використовувати природні ресурси, які знаходяться в межах нашої 

держави – це конституційне право кожного громадянина України. Коли 

порушуються конституційні права громадян, на його думку, необхідно 

звертатися до Конституційного суду. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що підземний перехід, що  

знаходиться на трасі М-03 (Київ – Харків – Довжанський), в районі АС-1 

м.Пирятин – державного значення. Рекомендував заступнику міського голови 

Котенку О.А. відновити діалог із керівництвом Служби автомобільних доріг у 

Полтавській області щодо утримання переходу в належному стані. Зважаючи на 

питання, порушене громадянкою Кірсановою Л.О. щодо можливого переходу 

побутових споживачів природного газу до іншого постачальника та зміни 

механізму розрахунків, запропонував запросити керівника Пирятинської 

дільниці АТ „Лубнигаз“ для проведення прес-конференції для населення з 

метою надання роз’яснень.  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

 Романенка М.В., тимчасово виконуючого обов’язки начальника 

відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу, який проінформував про 

стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Лубенського районного відділу поліції на території 

Пирятинської міської територіальної громади за 2020 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 115 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка довела до відома звіт міського голови про здійснення державної 

регуляторної політики Пирятинською міською радою та її виконавчим 

комітетом за 2020 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 № 116 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 18 листопада                 

2020 року № 12 „Про утворення виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради, визначення його чисельності та затвердження складу“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб.  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 117 додається). 



4.СЛУХАЛИ: 

 Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства, яка проінформувала про затвердження 

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 118 додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 

 Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства, яка проінформувала про внесення змін до 

Програми з охорони навколишнього природного середовища на території 

Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 років. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 119 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення 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 № 120 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 



затвердження Програми організації харчування хворих стаціонарних 

відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 121 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської територіальної громади 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 № 122 додається). 

 

9.СЛУХАЛИ: 

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

про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік. Оскільки рішенням п’ятої 

сесії міської ради сьомого скликання від 26 січня 2021 року № 58 було 

утворене Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Пирятинської міської ради, запропонувала відповідальність за виконання 

заходів Програми покласти на створене управління, що і відобразити у пункті 2 

рішення. 

 
Головуючий поставив на голосування пропозицію начальника відділу 

культури і туризму Гуленко О.І.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

 Головуючий поставив на голосування питання в цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 123 додається). 

 

10.СЛУХАЛИ:  

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

проінформував про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2021 році. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 124 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про списання основних засобів з балансового обліку сільських 

рад.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Хоменко О.В., депутат міської ради, який сказав, що на його думку, 

організувати роботу по демонтажу списаних будівель потрібно доручити КП 

„Каштан“, оскільки це підприємство надає послуги пов’язані з благоустроєм 

громади.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 3 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 125 додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу артезіанських свердловин та водонапірних башт 

на баланс фермерського господарства. Повідомила, що відповідно до 



рекомендацій постійних комісій проєкт рішення був доопрацьований, в 

результаті пункт 2 передбачає укладення договору соціального партнерства між 

виконавчим комітетом Пирятинської міської ради та фермерським 

господарством „Куми-2“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 126 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про виключення членів комісії зі складу комісії з 

припинення юридичних осіб (органів місцевого самоврядування). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 127 додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

 Крагля Є.М., завідувача сектору залучення інвестицій управління 

економіки та агропромислового розвитку, який проінформував про погодження 

співфінансування проєкту „Реконструкція та впровадження енергозберігаючих 

та енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за 

адресою: вул. Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 128 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

  



Асоціації „Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 129 додається). 

 

16.СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 130 додається). 

 

17.СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Березоворудської 

сільської ради за 2020 рік. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 131 додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Білоцерківської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 132 додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Великокручанської 

сільської ради за 2020 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 № 133 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Вікторійської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 134 додається). 

 

21.СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Грабарівської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 135 додається). 



22. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Давидівської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 136 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Дейманівської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 137 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Каплинцівської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 138 додається). 

 

25.СЛУХАЛИ: 

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

 затвердження звіту про виконання сільського бюджету Куріньківської 

сільської ради за 2020 рік. 
 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 139 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Малютинської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 140 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Сасинівської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 141 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Смотриківської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 142 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Теплівської 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 143 додається). 

 

30.СЛУХАЛИ: 

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

затвердження звіту про виконання сільського бюджету Харківецької 

сільської ради за 2020 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 144 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади 

на 2021 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 145 додається). 

 

 



32. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу сміттєвоза ВЛІВ МЕДІУМ комунальному 

підприємству „Новомартиновицьке“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 146 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу автомобіля ГАЗ 2705-414 комунальному 

підприємству  „Каштан“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 147 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу рухомого та нерухомого майна Управлінню 

інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 148 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу рухомого та нерухомого майна управлінню 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 149 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „Водограй“ 

Давидівської сільської ради. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 150 додається). 

 

37.СЛУХАЛИ:  

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

проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства 

„НОВОМАРТИНОВИЦЬКЕ“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 151 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „ПЕРЕВОД“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 152 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „ЧИСТИЙ 

СТРУМОК“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 153 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „Березоворудське-

2016“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 154 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про скасування рішення п’ятдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року                 

№ 149 „Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур 

на посади керівників підприємств, що належать до комунальної власності 

Пирятинської міської ради“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 особа; 



 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 155 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про скасування рішення шістдесят восьмої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) 

від 09 квітня 2020 року № 197 „Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір кандидатури на посаду директора КП „Агенція 

розвитку Пирятинської міської ради“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 особа; 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 156 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття в комунальну власність Пирятинської 

міської територіальної громади основних засобів. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 157 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття в комунальну власність Пирятинської 

міської територіальної громади автомобільних доріг місцевого значення 

та визначення балансоутримувача. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 158 додається). 

 

45.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття квартир у комунальну власність.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 159 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу в оперативне управління та на баланс 

управління соціального захисту населення Лубенської 

райдержадміністрації частини приміщень майнового комплексу 

розташованого за адресою: м.Пирятин, вул. Ярмаркова, 41. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 160 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення шістдесят дев’ятої сесії 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 161 додається). 

 

 



48. СЛУХАЛИ:  

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

проінформував про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 125 ,,Про 

затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти на 2021 рік“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 162 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ:  

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

проінформував про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 124 ,,Про 

забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 

плати“. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 163 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ:  

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

проінформував про затвердження Положень про проведення конкурсу на 

посади директора та педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру 

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради у новій редакції.  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 164 додається). 

 



51. СЛУХАЛИ:  

 Яременко О.О. начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала  про зміну назви, затвердження Положення 

про Пирятинський центр надання соціальних послуг Пирятинської міської 

ради та переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 165 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ:  

 Яременко О.О. начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про припинення Пирятинського центру 

соціальних служб в результаті реорганізації шляхом приєднання до 

Центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 166 додається). 

 

53. 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 2021 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 167 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ:  

 Яременко О.О. начальника відділу соціального захисту та охорони 



здоров’я, яка проінформувала про комісію з надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам Пирятинської міської територіальної 

громади. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 168 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ:  

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

про припинення юридичної особи Пирятинської центральної бібліотеки в 

результаті реорганізації шляхом приєднання до Пирятинської публічної 

бібліотеки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 169 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ:  

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

про утворення філій Пирятинської публічної бібліотеки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 170 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ:  

 Козін І.І., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження розпоряджень міського голови, 

прийнятих в міжсесійний період. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 171 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ:  

 Козін І.І., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 172 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 173 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 174 додається). 

 

61.СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про затвердження учасникам бойових дій проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в с.Замостище Лубенського району Полтавської 

області. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 175 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Жайворонку О.Л. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 176 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Кореневському Ю.Ю. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності для іншого сільськогосподарського 

призначення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/1%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%90%D0%A2%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/1%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%90%D0%A2%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/1%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%90%D0%A2%D0%9E.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/1%20%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%90%D0%A2%D0%9E.pdf


ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 177 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про надання дозволу гр.Приймаку В.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 178 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Кореневському Ю.Ю. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 179 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Панченко Н.Ю. на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 180 додається). 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3%20%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3%20%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/3%20%D0%9F%D0%A0_%D0%9E%D0%A1%D0%93_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE(1).pdf


67. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Смишляєвій Н.П. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 181 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Клименко Л.Г. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –65 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 182 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Бих В.О. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 183 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Портній М.І. проєкту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 184 додається). 

 

71. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Бражник О.М. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 185 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Комаровій Т.Г. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 186 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Харченку В.М. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 187 додається). 

 

74. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про затвердження гр.Шевченко М.В. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 188 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Олійник О.В. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 189 додається). 

 

 

76. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Лемішко Г.І. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 



 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 190 додається). 

 

77. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Свічці С.П. проєкту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Європейська,12, м.Пирятин Полтавської області. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 191 додається). 

 

78. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Солдатовій І.В. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 192 додається). 

 

79. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Курочці С.І. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 193 додається). 

 



80. СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 194 додається). 

 

81. СЛУХАЛИ: 

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

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

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 195 додається). 

 

82. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Сергієнку Г.І. проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та безоплатну передачу 

у приватну власність.  
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 196 додається). 

 

83. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Пузирьову В.Г. проєкту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 197 додається). 

 

84. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Гришку М.П. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 198 додається). 

 

85. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Криворотенку С.І., гр.Кучерявій 

В.І. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 199 додається). 

 

86. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Шаповалу Д.Г. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 



 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 1 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 200 додається). 

 

87. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Сабельніковим В.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 201 додається). 

 

88. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Константиненком О.М.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 202 додається). 

 

89. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності за адресою: вул.Соборна, 44А, м.Пирятин Полтавської області. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2%20%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/2%20%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%9E%D0%92.pdf


 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 203 додається). 

 

90. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності за адресою: вул.Європейська, 150А, м.Пирятин Полтавської 

області. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 204 додається). 

 

91. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору сервітуту земельної ділянки з 

гр.Алечкою С.О. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 205 додається). 

92. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору сервітуту земельної ділянки з 

гр.Редько Т.К. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 206 додається). 



93. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

гаражним кооперативом „Автомобіль“. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 207 додається). 

 

94. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

КП „Смотриківське“. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 208 додається). 

 

95. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: 

вул.Цибаня,100, м.Пирятин Полтавської області. 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи . 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 209 додається). 

 

96. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності розташованої за адресою: 

вул.Цибаня,100 в м.Пирятин Полтавської області. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 210 додається). 

 

97. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва розташованої за межами 

с.Теплівка на території Теплівської сільської ради Лубенського району 

Полтавської області.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 211 додається). 

 

98. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердеження ППРССТ „Пирятинський ринок“ 

технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).  
 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 212 додається). 

 

99. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ „Леляківське“ технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

оренду. 



ВИСТУПИЛИ: 

 Ящик О.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 (Ящик О.М., Гаркавенко О.М., 

Жданов О.І., Василенко М.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 213 додається). 

 

100. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу підприємству Пирятинської 

районної спілки споживчих товариств „Заготконтора“ на виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок 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 № 214 додається). 

 

101. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ 

„ЦентрЕлектроМережБудПроект“ на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

 Щербицький В.П., директор ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“, який 

повідомив, що товариство займається проєктуванням та будівництвом 

електричних мереж. На сьогодні, на стадії завершення, два проєкти у 

Херсонській області та м.Черкаси потужністю 10 Мвт та 20 Мвт (відповідно). 

Збудованих всього 10 об’єктів. Товариство займаємося не тільки будівництвом 

сонячних електростанцій, а також і будівництвом мереж (10 Квт, 35 Квт , в 

тому числі і підстанції).  



 Сімонов А. В., міський голова, який був присутній на засіданні, як житель 

громади, сказав, що на його думку, розміщення об’єктів зеленої енергетики для 

нашої громади є перспективним. 

 Ящик В.М., депутат міської ради, який з метою надходження податку на 

додану вартість до бюджету територіальної громади, поцікавився, де буде 

зареєстровано місце знаходження юридичної особи. 

 Гусак О.М., депутат міської ради, який запитав про термін будівництва 

підстанції. 

 Щербицький В.П., директор ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“, який 

сказав, що юридична особа буде зареєстрована за місцем знаходження об’єкта, 

для його обслуговування необхідно 4-5 працівників, термін будівництва з 

встановленням обладнання – до трьох місяців. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 215 додається). 

 

102. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за адресою вул.Південна, м.Пирятин 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 № 216 додається). 

 

103. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження приватному сільськогосподарському 

підприємству ,,Хлібодар“ технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).  

 

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 (Ящик В.М., Ящик О.М., 

Гаркавенко О.М., Василенко М.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 217 додається). 

 

104. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення права постійного користування 

Пирятинською районною державною адміністрацією на земельні ділянки 

комунальної власності 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 № 218додається). 

 

105. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про прийняття земель державної власності 

сільськогосподарського призначення у комунальну власність Пирятинської 

міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 219 додається). 

 

106.СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який порушив питання щодо запит 

щодо збереження земель водного фонду, які розташовані на території 

колишньої Дейманівської сільської ради, в руслі пересихаючого водотоку під 

назвою Гнилогуз та прибережної території, як природної та культурної 

спадщини (депутатський запит додається). 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Підтримати запит депутата Пирятинської міської ради Кучі О.Є. до 

міського голови Пирятинської міської ради Сімонова А.В. щодо зупинення 

екологічного злочину та збереження земель водного фонду, які розташовані на 

території колишньої Дейманівської сільської ради, в руслі пересихаючого 

водотоку під назвою Гнилогуз та прибережної території, як природної та 

культурної спадщини. Підтримати заходи та рекомендації, викладені у запиті. 

  

СЛУХАЛИ: 

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

містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував заступнику міського голови з 

питань діяльності виконкому Котенку О.А. спільно з керівником господарчої 

групи Люльченко О.А. та КП „Каштан“ Шокало В.Г. вирішити питання щодо 

звільнення від снігу наземного мосту в районі залізничного вокзалу та 

прибирання підземного переходу в районі АС-1. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Ящика В.М., депутата міської ради, який рекомендував головуючому в 

подальшому чітко дотримуватися регламенту роботи сесії. 

 

 Головуючий подякував усім за роботу та оголосив сесію закритою. 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.Г. Пазюк 

 

 

 

Головний спеціаліст секретаріату О.М. Журавель 


