
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання дев’ятої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

16 квітня 2021 року № 9 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 19 депутатів 

 

Відсутні: Гаркавенко О.М. 

 Гуцаленко О.М. 

 Захарченко А.О. 

 Рябоконь О.П. 

 Тарасенко Т.В. 

 Тристан О.В. 

 Ящик В.М. 

 

На сесію запрошені депутати Полтавської обласної ради, Лубенської 

районної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому, 

керуючий справами виконкому міської ради, старости старостинських округів, 

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 дев’ятої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат міської ради               

Гусак О.М.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Дубецький 

Б.В., Міхєєв Д.С. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Гусак О.М. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Василенко М.В., Курочка О.С., 

Марченко В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа.  

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

На розгляд девʼятої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання виноситься 23 питання. Вони оприлюднені на власному 

сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, 

які проходи 14 та сьогодні, 16 березня 2021 року. Таким чином був 

сформований проєкт порядку денного, який налічує 23 питання та, відповідно 

до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

2. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

3. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

4. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік 

5. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 225  

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

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119  

7. Про затвердження учаснику бойових дій Курочці О.В. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  

8. Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) 



9. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

10. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

11. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

12. Про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

13. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

14. Про затвердження громадянину Крицькому М.В. проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

15. Про затвердження громадянці Марченко В.М. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

16. Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Головань С.Б. 

17. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянином 

Голованем Є.О. 

18. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Примушко В.М. 

19. Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Трухно С.І. 

20. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 340  

21. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 378  

22. Про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 360  

23. Про укладення договору оренди земельної ділянки з Пирятинським 

психоневрологічним будинком-інтернатом 

24. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий 

запропонував прийняти порядок денний в цілому.  



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання дев’ятої позачергової 

сесії міської ради, який налічує 23 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 сесії провести упродовж 1 години без перерви. 

  

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяв депутат міської ради Гусак О.М., який 

повідомив про те, що значна кількість жителів сільської місцевості нашої 

громади, через введення карантинних обмежень червоної зони, не мають змоги 

дістатися до місця роботи в м.Пирятин. Запропонував розглянути можливість 

введення перепусток та відновити рух рейсових автобусів до сільських 

населених пунктів. 

 Сімонов А.В., міський голова, який пояснив, що дане питання 

відноситься до компетенції комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради. Запропонував порушене 

питання розглянути на наступному засіданні комісії. 

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який довів до відома депутатів графік 

проведення постійних комісій на наступному тижні. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та 

його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 380 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Крагля Є.М., завідувача сектору залучення інвестицій управління 

економіки та агропромислового розвитку, який проінформував про внесення 

змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 381 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про внесення змін до Програми з охорони 

навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської 

територіальної громади на період 2021-2022 років. Повідомила, що у звʼязку з 

співфінансуванням Програми за рахунок коштів обласного бюджету, 

пропонується доповнити заходи Програми виконавцем в особі Департаменту 

будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що на останній сесії 

Полтавської обласної ради, завдяки спільній роботі міської ради, депутатів 

обласної ради, в першу чергу Близнюка І.Ф., який опікується питаннями, що 

стосуються охорони навколишнього природного середовища, на реконструкцію 

каналізаційного колектора по вулиці Січових Стрільців, ми отримали 

співфінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища в сумі 1 647,592 тис. грн. Сподіваємося, що на наступній сесії 

Полтавської обласної ради буде виділено ще 2 879,076 тис. грн для будівництва 

напірного колектора по вулиці Мікромістечко, тому маємо надію, що і цей 

проєкт буде реалізовано в поточному році. Окрім цього, було ухвалено рішення 

про виділення 1 860,0 тис. грн для співфінансування придбання сміттєвоза із 

заднім завантаженням. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 382 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника відділу документообігу, звернень та 

контролю, яка проінформувала про внесення змін до Програми висвітлення 

діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 383 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31 березня 

2021 року № 225. Повідомила, що зміни вносяться у звʼязку зі зміною дати 

призначення старости Степанчука О.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 384 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 

року № 119. Повідомила, що зміни стосуються введення до структури відділу 

документообігу, звернень та контролю виконкому міської ради двох штатних 

одиниць діловода. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 385 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження учаснику бойових дій Курочці О.В. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 386 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 387 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 388 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 389 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб;  

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 390 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 391 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 392 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Крицькому М.В. проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 393 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про затвердження громадянці Марченко В.М. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 394 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Головань С.Б. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 395 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Голованем Є.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 396 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Примушко В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання.  

 

Перед розглядом наступного питання порядку денного, Стадник Є.В., 

начальник відділу із земельних та екологічних питань, запропонував змінити 

черговість розгляду питань порядку денного: першим розглянути питання №19, 

оскільки мова йде про передачу в оренду земельної ділянки, яка знаходиться в 

користуванні гр. Примушко В.М. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо скасування 

голосування за питання про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Примушко В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Скасувати результати голосування за питання № 18 „Про укладення 

договору оренди земельної ділянки з громадянкою Примушко В.М.“ 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо повернення до 

формування порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Повернутися до формування порядку денного. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо зміни черговості 

питань 18 та 19 порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Погодити зміну черговості питань № 18 та № 19 порядку денного. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Трухно С.І. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 397 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Примушко В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 398 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 340  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 399 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 378  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 400 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 360  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 401 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

Пирятинським психоневрологічним будинком-інтернатом. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 402 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Сімонова А.В., міського голову, який повідомив про те, що порівняно з 

попередніми роками значно зменшилася кількість випадків спалювання листя, 

трави та гілля, значить рішення про безкоштовний вивіз такого сміття на 

сміттєзвалище та постійні рейди дали свій результат. Також звернув увагу на 

те, що в місті зараз здійснюється розчистка зелених насаджень відповідно до 

актів обстежень та ордерів на видалення. 

 

 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 


