
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  
восьмої сесії восьмого скликання 

 
 
31 березня 2021 року № 220 
 
 
Про врегулювання питань 
щодо газопостачання та розподілу 
природного газу 
 
 
 

Відповідно до статей 7, 140-146 Конституції України, статей 26, 60, 73  
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про 
передачу обʼєктів права державної і комунальної власності“, враховуючи 
пропозиції від жителів громади, які надійшли 11.03.2021 року під час 
проведення громадських слухань щодо схвалення проєкту Плану соціально-
економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на               
2021 рік, з метою зниження соціальної напруги в суспільстві, захисту інтересів 
жителів територіальної громади, недопущення безпідставного та безоплатного 
використання майна держави і Пирятинської міської територіальної громади, 
міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Ініціювати перед Лубенською районною радою Полтавської області 
створення районного комунального підприємства з розподілу природного газу 
на основі спільної власності територіальних громад Лубенського району. 

2. Створити робочу групу у складі: 
Котенко Олександр Анатолійович – заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому; 
Хоменко Олексій Віталійович – голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 
зв’язку та сфери послуг; 

Тристан Олег Валерійович – голова постійної комісія з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
підприємництва та комунальної власності; 



Соловйов Руслан Юрійович – начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету міської ради; 

Міхєєв Дмитро Сергійович – начальник Управління інженерно 
транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 
господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради; 

Кірсанова Людмила Олександрівна – представник громади (за згодою); 
Гільов Віталій Володимирович – представник громадськості (за згодою). 
3. Делегувати робочій групі повноваження щодо представлення інтересів 

Пирятинської міської територіальної громади при створенні районного 
комунального підприємства. 

4. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пирятинської 
міської територіальної громади газорозподільчих систем (відвідних, вуличних 
газопроводів та споруд на них), що розташовані на території Пирятинської 
міської територіальної громади та належать до державної власності.  

5. 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 ( звернення додається). 

6. Звернутися до Фонду державного майна України з проханням погодити 
передачу з державної власності у комунальну власність Пирятинської міської 
територіальної громади газорозподільчих систем (підвідних, вуличних 
газопроводів та споруд на них), що розташовані на території Пирятинської 
міської територіальної громади та належать до державної власності. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради та голів постійних комісій 
Пирятинської міської ради. 

 
 
 
Міський голова  А.СІМОНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення восьмої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
31 березня 2021 року № 220 
 
 
 
 
Кабінет Міністрів України 
 
 
Міністерство енергетики 
України 

 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
щодо передачі газорозподільчих систем (підвідних, вуличних 

газопроводів та споруд на них) з державної власності у комунальну власність 
Пирятинської міської територіальної громади 

 
 
З метою зниження соціальної напруги в суспільстві, захисту інтересів 

жителів Пирятинської міської територіальної громади, недопущення 
безпідставного та безоплатного використання майна держави і Пирятинської 
міської територіальної громади, Пирятинська міська рада Лубенського району 
Полтавської області просить вас прийняти рішення щодо передачі 
газорозподільних систем (підвідних, вуличних газопроводів та споруд на них) з 
державної власності у комунальну власність Пирятинської міської 
територіальної громади. 

 
 

 
Секретар міської ради  С.Г.Пазюк 


