
  

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання восьмої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

31 березня 2021 року № 8 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 22 депутатів 

 

Відсутні: Василенко М.В., 

 Гаркавенко О.М., 

 Тарасенко Т.В., 

 Рябоконь О.П. 

 

На сесію запрошені депутати Полтавської обласної ради, Лубенської 

районної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому 

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

начальники відділів, управлінь, комунальних підприємств та спеціалісти 

виконкому міської ради, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання восьмої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Тристан О.В.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально Білик Ю.В., Близнюк В.І. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 2 особи. 

  

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Депутат міської ради Тристан О.В. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Гусак О.М., Демиденко Н.М., Ящик 

О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа  

  

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд восьмої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання виноситься 163 питання. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 22, 23, 24, 25 та сьогодні, 31 березня 2021 

року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 163 

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про врегулювання питань щодо газопостачання та розподілу 

природного газу 

2. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

3. Про припинення повноважень старост населених пунктів Пирятинської 

міської територіальної громади 

4. Про утворення старостинських округів на території Пирятинської 

міської територіальної громади 

5. Про затвердження Положення про старосту (у новій редакції) 

6. Про затвердження старост старостинських округів Пирятинської 

міської територіальної громади 

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

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119 

8. Про затвердження Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“ 

9. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2021 році 

10. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 



11. Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення 

пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної 

громади Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 рік 

12. Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних 

Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021рік“ 

13. Про затвердження Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021–2023 роки“ 

14. Про затвердження Програми правової освіти та безоплатної правової 

допомоги населенню Пирятинської міської територіальної громади на          

2021-2025 роки 

15. Про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

16. Про затвердження Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік 

17. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік  

18. Про затвердження Програми „Створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021 рік 

19. Про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2021 рік 

20. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

21. Про внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2021 рік 

22. Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2021 рік 

23. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2021 рік 

24. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

25. Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

26. Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки 

27. Про затвердження Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік“ 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

29. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

30. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 



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

сході України, на 2021 рік 

31. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

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

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 15 „Про затвердження Регламенту 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради“ 

33. Про передачу сміттєвоза МАЗ 4571Р2 комунальному підприємству 

„Каштан“ 

34. Про передачу основних засобів та малоцінних необоротних 

матеріальних активів фінансовому управлінню Пирятинської міської ради 

35. Про надання дозволу на списання з балансового обліку комунального 

підприємства „Каштан“ основних засобів (транспортних засобів) 

36. Про надання згоди на зняття з балансу комунального підприємства 

„Каштан“ житлових будинків та квартир 

37. Про передачу транспортного засобу на баланс Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

38. Про прийняття у комунальну власність житлового фонду 

39. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів 

40. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади вітряка „Євтухів Млин“, розташованого на території 

села Дейманівка Лубенського району Полтавської області 

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

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 232 

42. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „ВІКТОРІЙСЬКЕ 

ДЖЕРЕЛО“ 

43. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „ТЕПЛІВСЬКЕ“ 

44. Про прийняття комунального майна із спільної власності 

Чорнухинської селищної територіальної громади у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади 

45. Про внесення змін до Положення про Управління культури, туризму 

та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 

46. Про утворення централізованої бухгалтерії Управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради 

47. Про внесення змін до Статуту Пирятинської публічної бібліотеки 

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

восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 170 „Про утворення філій 

Пирятинської публічної бібліотеки“ 

49. Про затвердження Положення про відділ управління комунальною 

власністю Управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності 



50. Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

51. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

директора Комунального підприємства ,,Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ 

52. Про надання соціальних послуг Пирятинським центром надання 

соціальних послуг Пирятинської міської ради 

53. Про погодження Положень структурних підрозділів Пирятинського 

центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради 

54. Про внесення змін до Положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради  

55. Про створення централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради 

56. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівників 

закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради 

57. Про внесення змін до Статуту Теплівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області  

58. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

59. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

60. Про затвердження Генерального плану та плану зонування території             

села Верхоярівка Лубенського району Полтавської області 

61. Про затвердження Генерального плану та плану зонування території              

села Замостище Лубенського району Полтавської області 

62. Про затвердження Генерального плану та плану зонування території              

села Заріччя Лубенського району Полтавської області 

63. Про затвердження Генерального плану та плану зонування території              

села Калинів Міст Лубенського району Полтавської області 

64. Про затвердження Генерального плану та плану зонування території             

села Олександрівка Лубенського району Полтавської області 

65. Про затвердження розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі Генерального плану села Верхоярівка 

Лубенського району Полтавської області 

66. Про затвердження розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі Генерального плану села Замостище 

Лубенського району Полтавської області 

67. Про затвердження розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі Генерального плану села Заріччя 

Лубенського району Полтавської області 

68. Про затвердження розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі Генерального плану села Калинів Міст 

Лубенського району Полтавської області 



69. Про затвердження розділів інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі Генерального плану села Олександрівка 

Лубенського району Полтавської області 

70. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) 

71. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам  

72. Про надання дозволу учасникам бойових дій на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства  

73. Про затвердження учаснику бойових дій Макаренку С.Л. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м.Пирятин Полтавської області 

74. Про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів за адресою: вул.Європейська, 4Г, м.Пирятин 

Полтавської області 

75. Про затвердження гр.Візіру Б.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

76. Про затвердження гр.Глинському І.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

77. Про затвердження гр.Єгоровій Н.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

78. Про затвердження гр.Курочці Л.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

79. Про затвердження гр.Міщук В.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

80. Про затвердження гр.Оголю М.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

82. Про затвердження гр.Тищенко Л.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

83. Про затвердження гр.Чепель З.К. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

84. Про надання дозволу гр.Сироті С.Ф. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 



85. Про надання дозволу гр.Большакову А.Л. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

86. Про надання дозволу гр.Гільову В.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

87. Про надання дозволу гр.Рогіну А.С. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

88. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Хомяком М.І. 

89. Про затвердження гр.Куцеволу Б.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну її передачу у приватну власність  

90. Про затвердження гр.Гриценко С.О. технічої документації щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

91. Про затвердження гр.Фроловій Н.Г. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

92. Про затвердження гр.Фроловій Н.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

93. Про затвердження гр.Прокопенко Л.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

94. Про затвердження гр. Прокопенку С.М. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  

95. Про затвердження гр.Чичкань Л.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

96. Про затвердження гр.Воліку М.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

97. Про затвердження гр.Рубану В.А. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

98. Про затвердження гр.Остапенку О.А. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства 

99. Про затвердження гр.Яговому С.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

100. Про затвердження гр.Яговому С.Г. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  

101. Про затвердження гр.Онищенку О.М. проєктів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок 

102. Про затвердження гр.Черненку В.Г. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 



103. Про надання дозволу гр.Самійленку В.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

104. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 24 лютого 2021 № 173 „Про затвердження громадянам 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості)“ 

105. Про надання дозволу гр.Камінській Л.Ф. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

106. Про надання дозволу гр.Камінській Л.Ф. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

107. Про затвердження гр.Московцовій К.А. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність 

108. Про затвердження гр.Таранець Р.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

109. Про затвердження гр.Продану О.П. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки та безоплатну її передачу у 

приватну власність  

110. Про затвердження гр.Продан Т.І. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки та безоплатну її передачу у 

приватну власність 

111. Про надання дозволу гр.Довженку С.В., гр.Довженку В.М., 

гр.Шолоху А.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки  

112. Про затвердження гр.Котенку В.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

113. Про затвердження гр.Сай Л.І. проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 

114. Про надання дозволу селянському (фермерському) господарству 

„ЛІЛІЯ“ на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

115. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Кучею В.М. 

116. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ППРССТ 

„Пирятинський ринок“ 

117. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ППРССТ 

„Пирятинський ринок“ 

118. Про надання дозволу підприємству Пирятинської районної спілки 

споживчих товариств „Заготконтора“ на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 



119. Про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 № 161 „Про затвердження 

товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

120. Про затвердження гр.Єні К.С. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

121. Про надання дозволу учасникам бойових дій на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства 

122. Про затвердження гр.Бунь Т.І., гр. Бунь О.І. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу у приватну власність   

123. Про затвердження гр.БуньТ.І., гр.Бунь О.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  

124. Про затвердження гр.Волошину І.Д. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу у приватну власність  

125. Про затвердження гр.Гребельному О.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

126. Про затвердження гр.Губі О.С. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у приватну власність 

127. Про затвердження гр.Губі Т.В. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у приватну власність  

128. Про затвердження гр.Дворник А.М. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу у приватну власність 

129. Про укладення договору оренди земельної ділянки з гр.Снаговським 

О.О. 

130. Про затвердження гр.Тучіній Л.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража 

131. Про надання дозволу гр.Звєрєву А.А. на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

132. Про затвердження гр.Калатіній М.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

та передачу у приватну власність 

133. Про затвердження гр.Камінській В.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

та передачу у приватну власність 

134. Про затвердження гр.Коргун Л.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  

135. Про затвердження гр.Коргун Л.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

та передачу у приватну власність 



136. Про надання дозволу гр.Кравченко С.І. на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

137. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, розташованої за 

адресою: вул. Європейська, 163А, в м.Пирятин Полтавської області 

138. Про затвердження гр.Ларіонову О.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

та передачу у приватну власність 

139. Про надання дозволу гр.Медведєву М.О. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства 

140. Про надання дозволу гр.Миленко Л.Б. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства 

141. Про затвердження гр.Оніщенко О.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

142. Про укладення договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ 

„Каплинцівське” 

143. Про укладення договору оренди земельної ділянки з СТОВ „Дружба- 

Нова” 

144. Про затвердження гр. Пометун А.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

та передачу у приватну власність 

145. Про надання дозволу гр.Зубенку А.А. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка підлягає зміні цільового 

призначення 

146. Про затвердження ПСП ,,Хлібодар“ технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та передачу в оренду  

147. Про затвердження гр.Капетію Ю.П. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

148. Про затвердження гр.Бутич О.А. проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства 

149. Про затвердження гр.Свириденко Д.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

150. Про затвердження гр.Шурхал В.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва 

151. Про надання дозволу гр.Каленіченко В.В. на розроблення проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

152. Про затвердження гр.Каленіченко В.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 



будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд 

153. Про затвердження гр.Сагайдак В.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

154. Про затвердження гр.Шкірі Г.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд 

155. Про надання дозволу гр.Рак А.Б. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

156. Про затвердження гр.Тарасенко Г.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

та передачу у приватну власність 

157. Про надання дозволу гр.Тимченко Д.М. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

158. Про надання дозволу гр.Шокало І.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

159. Про затвердження гр.Штепі А.М. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

160. Про затвердження ТОВ „Леляківське“ технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та передачу в оренду 

161. Про затвердження гр.Негрішній Р.Г. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

162. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, розташованої за межами населених 

пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради 

163. Про передачу в оренду Пирятинському психоневрологічному 

будинку-інтернату земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

164. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання восьмої сесії міської 

ради, який налічує 163 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 3 хв. 

для виступів в обговоренні – до 2 хв. 

питання-відповіді – в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу пленарного засідання сесії провести упродовж 4 годин 

без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Міський голова Сімонов А.В. нагородив Головченко Надію Василівну, 

головного бухгалтера Пирятинського центру надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради, Грамотою Пирятинської міської ради за високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю у сфері надання соціальних 

послуг та з нагоди 60-річного ювілею та вручив квіти. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяв депутат міської ради Куча О.Є. У звʼязку з проведенням 

щорічної всеукраїнської акції „За чисте довкілля“ та Дня благоустрою 

територій населених пунктів, запропонував з 01 по 30 квітня 2021 року 

дозволити жителям м.Пирятин безкоштовно вивозити на сміттєзвалище 

залишки рослинних решток, опале листя та гілля. 

Сімонов А.В., міський голова, який підтримав пропозицію депутата            

Кучі О.Є. та доручив заступнику Котенку О.А. організувати виконання даної 

пропозиції. 

Ящик В.М., депутат міської ради, який запропонував депутатам 

найближчим часом повернутися до розгляду питання щодо пакетного 

голосування на пленарних засіданнях міської ради. Рекомендував відповідним 



відділам міської ради підготувати на наступну сесію проєкт рішення щодо 

внесення змін до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання, 

що стосуються пакетного голосування. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Сімонова А.В., міського голову, який ознайомив присутніх з проєктом 

рішення щодо врегулювання питань газопостачання та розподілу природного 

газу. Повідомив, що проєктом рішення пропонується ініціювати перед 

Лубенською районною радою Полтавської області створення районного 

комунального підприємства з розподілу природного газу на основі спільної 

власності територіальних громад Лубенського району. Разом з тим – звернутися 

до Кабінету Міністрів України та Міністерства енергетики України щодо 

передачі газорозподільчих систем (підвідних, вуличних газопроводів та споруд 

на них) з державної власності у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 220 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про затвердження 

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

 

 Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення за 

основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

 Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий 

поставив на голосування пропозицію щодо прийняття проєкту рішення в 

цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 221 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про припинення повноважень старост населених пунктів 

Пирятинської міської територіальної громади. 

 

 Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення за 

основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

 Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий 

поставив на голосування пропозицію щодо прийняття проєкту рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 222 додається). 

 

Головуючий оголосив десятихвилинну перерву для спілкування з головами 

депутатських фракцій стосовно уточнення деяких моментів наступного 

питання порядку денного. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про утворення старостинських округів на території 

Пирятинської міської територіальної громади. 

 



Головуючий поставив на голосування прийняття даного проєкту рішення 

за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував село Гурбинці 

включити до складу Новомартиновицького старостинського округу. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію О.Хоменка щодо 

включення с.Гурбинці до складу Новомартиновицького старостинського 

округу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 223 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Положення про старосту старостинського 

округу Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 224 додається). 



6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження старост старостинських округів 

Пирятинської міської територіальної громади. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття даного проєкту рішення 

за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що проєкт рішення про 

утворення старостинських округів, як і про затвердження кандидатур старост, 

був найбільш дискусійним. Багато часу пішло на громадське обговорення 

кандидатур із жителями населених пунктів. Основними критеріями під час 

вибору кандидата були його професійні якості, досвід роботи, освіта, особисті 

ділові якості. В результаті обговорення було погоджено затвердити сімнадцять 

старостинських округів. У зв’язку з цим запропонував Захарченко Наталію 

Василівну затвердити старостою Давидівського старостинського округу з 

центром у селі Давидівка, а Степанчука Олександра Олександровича 

затвердити старостою Новомартиновицького старостинського округу з центром 

у селі Нові Мартиновичі. 

Мілюта О.А., начальник відділу персоналу та організаційної роботи, яка 

повідомила, що Степанчук О.О. зможе приступити до виконання обовʼязків          

з 05 квітня 2021 року. 
 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію про доповнення проєкту 

рішення наступними пунктами: Захарченко Наталію Василівну затвердити 

старостою Давидівського старостинського округу з центром у селі Давидівка; 

Степанчука Олександра Олександровича затвердити старостою 

Новомартиновицького старостинського округу з центром у селі Нові 

Мартиновичі з 05 квітня 2021 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 225 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 226 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника 19-ї державної пожежно-рятувальної 

частини, який проінформував про затвердження Програми „Забезпечення 

цивільного захисту жителів Пирятинської міської територіальної громади на 

2021.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 227 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Програми організації 

суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 



адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно 

корисних робіт у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 228 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку та підтримки 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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 229 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., виконувача обов’язків директора КП 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“, який 

проінформував про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення 

пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної 

громади Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 230 додається). 

 

 



12. СЛУХАЛИ: 

Войпанюка В.К., заступника начальника штабу ВЧ 1499, який 

проінформував про затвердження Програми „Підтримка військової частини 

Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 231 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Добридніка Я.І., заступника начальника відділу поліції № 1 Лубенського 

РВП привентивної діяльності, який проінформував про затвердження Програми 

„Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021–2023 роки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 232 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Дейман Ю. О. заступника начальника Пирятинського бюро правової 

допомоги, яка проінформувала про затвердження Програми правової освіти та 

безоплатної правової допомоги населенню Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 233 додається). 

 

15. 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 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 234 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 235 додається). 

 

17. 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“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 236 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Педяша Р.О., завідувача сектору з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради, який 

проінформував про затвердження Програми „Створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –21 особа; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 237 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ:  

Педяша Р.О., завідувача сектору з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради, який 

проінформував про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2021 рік. 

Повідомив, що метою Програми є підвищення рівня громадської безпеки та 

громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на 

важливих об’єктах громади, зокрема об’єктах благоустрою та комунальної 

сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, 

підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої 

службами, які забезпечують безпеку на території Пирятинської міської 

територіальної громади, для відповідного швидкого реагування. Головне 

завдання Програми – впровадження комплексної системи безпеки на території 

Пирятинської міської територіальної громади „Безпечна громада“ на основі 

сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, 

керування та оперативного реагування. Відповідаючи на запитання депутата 

Кучі О.Є. щодо забезпечення камер відеоспостереження режимом онлайн 

трансляції, повідомив, що такої можливості не буде. Інформація буде 

зберігатися на диску  протягом трьох-чотирьох днів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував встановити камери на 

достатній висоті, що дасть змогу охопити більшу зону спостереження та 

вивести зображення на додатковий монітор у кабінет міського голови.  

 

Головуючий запропонував проєкт рішення прийняти за основу 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував кількість камер 

зменшити на 7 штук. 

Сімонов А.В., міський голова, який запропонував придбати по Програмі 

68 камер, а решту, 7 камер, придбати за рахунок с/г виробників, підприємців, 

партнерів. 



 Головуючий поставив на голосування пропозицію депутат Хоменка О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий запропонував проєкт рішення прийняти в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 238 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 

Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 239 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ:  

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

міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми ,,Опікуємося 

освітою“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 240 додається). 



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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

22. СЛУХАЛИ:  

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

міської ради, яка проінформувала про затвердження Програми розвитку  

пріоритетних видів спорту на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 241 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:  

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського центру соціальних служб, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 242 додається). 

 

24. 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“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 243 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ:  

Валоваженка С.О., начальника управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської ради, який проінформував про 



внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 244 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ:  

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Пирятинській міській територіальній 

громаді на 2021 – 2025 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 245 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про затвердження Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 246 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ:  

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

комунального господарства, яка проінформувала про внесення змін до 

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 – 6 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 247 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 248 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про затвердження Програми покращення матеріально-

технічного забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних 

сил на сході України, на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 249 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“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 250 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ:  

Козін І.І., керуючий справами виконкому міської ради, яка проінформувала 

про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 11 грудня 2020 року № 15 „Про затвердження Регламенту виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 251 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про передачу сміттєвоза МАЗ 4571Р2 комунальному 

підприємству „Каштан“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 252 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про передачу основних засобів та малоцінних необоротних 

матеріальних активів фінансовому управлінню Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 253 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ:  

 Бих В. І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про  



надання дозволу на списання з балансового обліку комунального підприємства 

„Каштан“ основних засобів (транспортних засобів). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 254 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ:  

Бих В. І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

надання згоди на зняття з балансу комунального підприємства „Каштан“ 

житлових будинків та квартир. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 257 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ:  

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

міської ради, яка проінформувала про передачу транспортного засобу на баланс 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 256 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про прийняття у комунальну власність житлового фонду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 255 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про затвердження актів приймання-передачі основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 258 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади вітряка „Євтухів Млин“, розташованого на території 

села Дейманівка Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 259 додається). 

 

41. 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 – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 260 додається). 

 



42. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „ВІКТОРІЙСЬКЕ 

ДЖЕРЕЛО“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 261 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „ТЕПЛІВСЬКЕ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 262 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про прийняття комунального майна із спільної 

власності Чорнухинської селищної територіальної громади у комунальну 

власність Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 263 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Валоваженка С.О., начальника Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської ради, який проінформував про 



внесення змін до Положення про Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 264 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

Валоваженка С.О., начальника Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської ради, який проінформував про 

утворення централізованої бухгалтерії Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 265 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

Валоваженка С.О., начальника Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської ради, який проінформував про 

внесення змін до Статуту Пирятинської публічної бібліотеки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 266 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

Валоваженка С.О., начальника Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської ради, який проінформував про 

внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 24 лютого 2021 року № 170 „Про утворення філій Пирятинської 

публічної бібліотеки“. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 267 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Положення про відділ управління 

комунальною власністю Управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 268 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

Грицай І.І., начальника служби у справах дітей, яка проінформувала про 

внесення змін до Положення про службу у справах дітей виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 269 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Порядку проведення конкурсу 

на зайняття посади директора Комунального підприємства ,,Пирятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 270 додається). 

 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про надання соціальних послуг Пирятинським 

центром надання соціальних послуг Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 271 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про погодження Положень структурних 

підрозділів Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 272 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Положення про відділ  

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 273 додається). 

 

 



55. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про створення централізованої бухгалтерії 

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 274 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівників закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської 

ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 275 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Статуту Теплівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 276 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 277 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення, яка проінформувала про затвердження рішень виконавчого 

комітету міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 278 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження 

Генерального плану та плану зонування території села Верхоярівка 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 279 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження 

Генерального плану та плану зонування території села Замостище Лубенського 

району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 280 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження 

Генерального плану та плану зонування території села Заріччя Лубенського 

району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 281 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження 

Генерального плану та плану зонування території села Калинів Міст 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 282 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження 

Генерального плану та плану зонування території села Олександрівка 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 283 додається). 

 



65. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження розділів 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 

Генерального плану села Верхоярівка Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 284 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження розділів 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 

Генерального плану села Замостище Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 285 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження розділів 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 

Генерального плану села Заріччя Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 286 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження розділів 



інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 

Генерального плану села Калинів Міст Лубенського району Полтавської 

області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 287 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства, яка проінформувала про затвердження розділів 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 

Генерального плану села Олександрівка Лубенського району Полтавської 

області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 288 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 289 додається). 

 

71. 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“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 290 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу учасникам бойових дій 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 291 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження учаснику бойових дій Макаренку С.Л. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 292 додається). 

 

74.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів за адресою: вул.Європейська, 4Г, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 293 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Візіру Б.М. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 294 додається). 

 

76. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Глинському І.П. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 295додається). 

 

77. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Єгоровій Н.М. 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 – 8 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 296 додається). 

 

78. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Курочці Л.М. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 297 додається). 

 

79. СЛУХАЛИ: 

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

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 298 додається). 

 

80. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Оголю М.М. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 299 додається). 

 



81. СЛУХАЛИ: 

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

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

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 300 додається). 

 

82. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Тищенко Л.П. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 301 додається). 

 

83. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Чепель З.К. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 302 додається). 

 

84. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Сироті С.Ф. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 303 додається). 

 

85. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Большакову А.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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 304 додається). 

 

86. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Гільову В.В. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 305 додається). 

 

87. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Рогіну А.С. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 306 додається). 

 

88. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Хомяком М.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 307 додається). 

 

89. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Куцеволу Б.І. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 308 додається). 

 

90. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Гриценко С.О. технічої документації 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 309 додається). 

 

91. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Фроловій Н.Г. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 310 додається). 

 

92. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Фроловій Н.Г. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 311 додається). 

 

93. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Прокопенко Л.М. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 312 додається). 

 

 



94. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Прокопенку С.М. проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 313 додається). 

 

95. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Чичкань Л.П. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 314 додається). 

 

96. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Воліку М.М. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 315 додається). 

 

97. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Рубану В.А. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 316 додається). 

 

98. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Остапенку О.А. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 317 додається). 

 

99. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Яговому С.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 – 7 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 318 додається). 

 

100. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Яговому С.Г. проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 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 – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 319 додається). 

 

101. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Онищенку О.М. проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 320 додається). 

 

102. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Черненку В.Г. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 321 додається). 

 

103. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Самійленку В.І. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 322 додається). 

 



104. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 лютого 2021 № 173 „Про затвердження 

громадянам 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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 323 додається). 

 

105. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Камінській Л.Ф. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 324 додається). 

 

106. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Камінській Л.Ф. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 325 додається). 

 

 



107. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Московцовій К.А. проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 326 додається). 

 

108. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Таранець Р.П. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 327 додається). 

 

109. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Продану О.П. технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та безоплатну її передачу у 

приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 328 додається). 

 

110. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Продан Т.І. технічної документації із 



землеустрою щодо поділу земельної ділянки та безоплатну її передачу у 

приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 329 додається). 

 

111. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Довженку С.В., гр.Довженку В.М., 

гр.Шолоху А.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 330 додається). 

 

112. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Котенку В.В. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 331 додається). 

 

113. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Сай Л.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 332 додається). 

 

114. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу селянському (фермерському) 

господарству „ЛІЛІЯ“ на виготовлення 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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 333 додається). 

 

115. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Кучею В.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 334 додається). 

 

116. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

ППРССТ „Пирятинський ринок“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 335 додається). 

 

117. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

ППРССТ „Пирятинський ринок“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 336 додається). 

 

118. 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 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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 337 додається). 

 

119. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 № 161 „Про затвердження 

товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачі земельної ділянки в оренду“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 338 додається). 

 

120. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Єні К.С. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 339 додається). 

 

121. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу учасникам бойових дій на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 340 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань та продовжив головування. 

 

122. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Бунь Т.І., гр. Бунь О.І. проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу у приватну 

власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 341 додається). 

 

123. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. БуньТ.І., гр.Бунь О.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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 342 додається). 

 

124. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Волошину І.Д. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 343 додається). 

 

125. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Гребельному О.С. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 344 додається). 

 

 



126. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Губі О.С. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 345 додається). 

 

127. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Губі Т.В. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 346 додається). 

 

128. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Дворник А.М. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 347 додається). 

 

129. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

гр.Снаговським О.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 348 додається). 

 

130. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Тучіній Л.В. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 349 додається). 

 

131. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Звєрєву А.А. на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 350 додається). 

 

132. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Калатіній М.А. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 351 додається). 

 

133. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Камінській В.М. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 352 додається). 

 

134. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Коргун Л.М. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 353 додається). 

 

135. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Коргун Л.М. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 354 додається). 

 

136. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Кравченко С.І. на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 355 додається). 

 

137. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, розташованої за 

адресою: вул. Європейська, 163А, в м.Пирятин Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Целуйко Олександр, приватний підприємець, який повідомив, що на 

земельній ділянці, про яку йде мова, розміщений павільйон громадянки            

Кучі В.М. з порушенням містобудівних норм, оскільки виступає на пішохідну 

частину дороги, про що є відповідні висновки Національної поліції. Крім того, 

на його думку, торговельний об’єкт Кучі В.М. частково закриває доступ до 

його торговельної точки. 

Свічка Світлана, приватний підприємець, яка запропонувала дане 

питання зняти з розгляду та доопрацювати з виїздом на місце. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що на даний час 

торговельний об’єкт має площу 20м2. Його планується демонтувати, а площу 

зменшити до 12м2 і використовувати для торгівлі хлібобулочними виробами 

власного виробництва. На думку виступаючого, міська рада повинна 

підтримувати місцевого виробника, який забезпечує роботою 50 осіб та 

регулярно сплачує податки до бюджету міської територіальної громади.  

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що проєктом рішення 

надається дозвіл міській раді на розроблення технічної документації. Якщо в 

ході виготовлення стане відомо про порушення, проєктант не зможе її 

виготовити, а міська рада затвердити. 

Куча О.Є., 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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 356 додається). 

 

138. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Ларіонову О.В. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 357 додається). 

 

139. СЛУХАЛИ: 

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

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 358 додається). 

 

140. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Миленко Л.Б. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 359 додається). 

 

141. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Оніщенко О.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 360 додається). 

 

142. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договорів оренди земельних ділянок з 

ПрАТ „Каплинцівське“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., голова постійної комісії з питань земельних відносин та 

охорони природи, який повідомив, що договір оренди з товариством 

закінчується у 2023 році, але підприємство звернулося з проханням щодо 

продовження договору оренди терміном на 10 років. За цієї умови ПрАТ 

„Каплинцівське“ пропонує орендну плату збільшити до 12%. Сказав також, що 

дане питання було розглянуте на постійній комісії, але членами комісії не 

підтримане. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –2 особи; 

  „проти“ – 14 осіб; 

 „утрималися“ – 3 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

143. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з СТОВ 

„Дружба- Нова“. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., голова постійної комісії з питань земельних відносин та 

охорони природи, який сказав, що дане питання є аналогічним попередньому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –0 осіб; 

  „проти“ – 16 осіб; 

 „утрималися“ – 3 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

144. СЛУХАЛИ: 

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

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

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 361 додається). 

 

145. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр.Зубенку А.А. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка підлягає зміні 

цільового призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 362 додається). 

 

146. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ПСП ,,Хлібодар“ технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу в оренду. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

з даного питання, участі в голосуванні брати не буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 363 додається). 

 

147. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Капетію Ю.П. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення 364 додається). 

 

148. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр.Бутич О.А. проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 365 додається). 

 

149. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Свириденко Д.В. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 366 додається). 

 

150. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Шурхал В.В. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 367 додається). 

 

151. СЛУХАЛИ: 

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

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

проєкту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 368 додається). 

 

152. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Каленіченко В.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 369 додається). 

 

153. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Сагайдак В.О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 370 додається). 

 

154. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Шкірі Г.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 371 додається). 

 

155. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Рак А.Б. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 372 додається). 

 

156. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Тарасенко Г.А. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства та передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 373 додається). 

 

157. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Тимченко Д.М. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 374 додається). 

 

158. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу гр. Шокало І.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 375 додається). 

 



159. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Штепі А.М. 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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 376 додається). 

 

160. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ „Леляківське“ технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу в оренду. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

мають конфлікт інтересів з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 377 додається). 

 

161. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження гр. Негрішній Р.Г. 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 – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 378 додається). 



162. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, розташованої за межами 

населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 379 додається). 

 

163. СЛУХАЛИ: 

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

який запропонував питання щодо передачі в оренду Пирятинському 

психоневрологічному будинку-інтернату земельної ділянки для сінокосіння та 

випасання худоби, зняти з розгляду для доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти дане питання з розгляду. 

 

164 .СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Хоменка О.В., депутата міської ради, який запропонував виділити 

кімнату на першому поверсі адмінбудинку для облаштування громадської 

приймальні депутата. Запропонував також облаштувати сесійну залу робочими 

місцями депутатів міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який повідомив про численні 

звернення від жителів громади щодо закріплення депутатів за округами.  

 

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

оголосив сесію закритою. 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


