
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання десятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

28 квітня 2021 року № 10 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 24 депутати 

 

Відсутні: Василенко М.В., 

 Рябоконь О.П. 

 

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 десятої 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 Міхєєв Д.С.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Захарченко А.О., Тристан О.В. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

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

Хоменко О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб  

  

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд десятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 47 питань. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які проходи 19, 20. 21, 22 та сьогодні, 28 

квітня 2021 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, 

який налічує 47 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 
 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021–2023 роки“ 

2. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

3. Про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

5. Про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік 

6. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2021 рік 

7. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

8. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

9. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громадина 2020-2022 роки 

10. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 



11. Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12 

12. Про передачу майна та грошових коштів відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради 

13. Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними 

органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

14. Про внесення змін та доповнень до Регламенту Пирятинської міської 

ради восьмого скликання 

15. Про затвердження Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади 

16. Про затвердження Положення про відділ містобудування та 

архітектури Управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності Пирятинської 

міської ради 

17. Про затвердження Положення про відділ документообігу, звернень та 

контролю виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

18. Про утворення денного центру соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської 

міської ради  

19. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

,,Мати-героїня“ 

20. Про надання згоди на зняття з балансу комунального підприємства 

„Каштан“ житлових будинків 

21. Про визначення уповноваженого органу управління комунальним 

майном Пирятинської міської територіальної громади 

22. Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади сараю за адресою: 

вул.Соборна,21, м. Пирятин Полтавської області 

23. Про затвердження переліків нерухомого майна комунальної власності 

Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути передане в оренду 

24. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

25. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період  

26. Про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових 

відходів на території сіл Білоцерківці, Яцини, Дейманівка, Прихідьки, 

Каплинці, Усівка, Харківці, Високе, Вишневе, Курінька, Нетратівка, Скибинці 

Пирятинської міської територіальної громади  

27. Про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових 

відходів на території сіл Смотрики, Теплівка, Малютинці, Вікторія, Архемівка, 

Березова Рудка, Крячківка, Мар’їнське, Грабарівка, Вечірки, Давидівка, Нові 



Мартиновичі, Кроти, Гурбинці, Сасинівка, Леляки, Кейбалівка, Меченки, 

Першотравневе Пирятинської міської територіальної громади  

28. Про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових 

відходів на території сіл Білоцерківці, Яцини, Дейманівка, Прихідьки, 

Каплинці, Усівка, Харківці, Високе, Вишневе, Курінька, Нетратівка, Скибинці 

Пирятинської міської територіальної громади 

29. Про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових 

відходів на території сіл Смотрики, Теплівка, Малютинці, Вікторія, Архемівка, 

Березова Рудка, Крячківка, Мар’їнське, Грабарівка, Вечірки, Давидівка, Нові 

Мартиновичі, Кроти, Гурбинці, Сасинівка, Леляки, Кейбалівка, Меченки, 

Першотравневе Пирятинської міської територіальної громади 

30. Про надання дозволу ТОВ „ЦентрЕлектроМережБудПроект“ на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ, організацій 

31. Про затвердження комунальному підприємству „Пирятинський 

міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування 

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

Нова“ 

33. Про затвердження Акціонерному товариству 

,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проєктів землеустрою щодо виділення земельних 

ділянок та передачу в оренду  

34. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

35. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

36. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

37. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

38. Про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

39. Про затвердження громадянці Риженко К.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

40. Про затвердження громадянці Криловій Г.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

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

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 67 



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

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 341  

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

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 342  

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

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 101 

45. Про затвердження громадянці Хаов М.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

46. Про продовження договору оренди земельної ділянки ТОВ „СПКЗ“ 

47. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-

АГРО“ технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

земельних ділянок в оренду“ 

48. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Хоменко О.В., голова постійної комісії з питань містобудування, 

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

послуг, який запропонував вилучити з порядку денного питання № 16 „Про 

затвердження Положення про відділ містобудування та архітектури Управління 

інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради“ для 

доопрацювання.  

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Хоменка О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Вилучити з порядку денного десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання питання № 16 „Про затвердження Положення про відділ 

містобудування та архітектури Управління інженерно-транспортної 



інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради“. 

 

Головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання десятої сесії 

Пирятинської міської ради, який налічує 46 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 2 хв. 

для виступів в обговоренні - до 2 хв. 

питання-відповіді      - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 2 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Міський голова Сімонов А.В. вручив Гаркавенку Олександрові 

Михайловичу, директору КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“, депутату Полтавської обласної ради сьомого скликання,  нагороду – 

годинник Полтавської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий 

особистий внесок у соціально-економічний розвиток Полтавської області, 

плідну депутатську діяльність та активну громадянську позицію. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021–2023 роки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 403 додається). 

 

2. 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“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 404 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 405 додається). 

  

4. 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“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 406 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми придбання обладнання для 



облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

 

 Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення за 

основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сімонов А.В., міський голова, який запропонував доповнити захід 

Програми щодо придбання комплекту елементів обладнання та штучного 

покриття для вуличних дитячих майданчиків, придбанням обладнання на 

майданчик по вулиці Європейська, 66Б та виділити на даний захід кошти в сумі 

950,0 тис. грн. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію проголосувати за 

внесену правку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий 

поставив на голосування пропозицію щодо прийняття проєкту рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 25 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 407 додається). 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних 



видів спорту на 2021 рік. Повідомила, що змінами передбачається придбання 

комплекту гри „Лазертаг“, а саме: тагер (модель АК-74)-6 шт. та пов’язки на 

голову, оскільки багато дітей із Пирятинської громади їздять в інші міста, щоб 

пограти в цю гру. Лазертаг – це новий вид активного проведення часу: 

спортивна, тактична, командна гра, мета якої – знешкодити супротивника 

променями лазера через датчик на голові суперника. Вартість комплекту – 

114,8 тис. грн. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тристан О.В., депутат міської ради, голова комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

комунальної власності, який запропонував вилучити даний захід з Програми, 

оскільки на його думку, є більш важливі питання, зокрема, пожежна безпека в 

закладах освіти, стан медицини в громаді тощо. 

 

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 – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Тристана 

О.В. щодо вилучення з Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 

рік заходу з придбання комплекту гри „Лазертаг“ на суму 114,8 тис. грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 3 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 408 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки та агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2021 рік 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 409 додається). 

 

8. 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 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 410 додається). 

 

9. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 411 додається). 

 



Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. Запропонував повернутися до розгляду питання № 6 Про внесення змін до 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Сімонова А.В., міського голову, який сказав, що на його думку, кошти в 

сумі 114,8 тис. грн, не врятують ситуацію ні з медициною, ні з пожежною 

безпекою, а для учнів шкіл та учасників АТО буде спосіб цікаво та корисно 

провести дозвілля. Сказав також, що в поточному році планується виділити 

близько двох мільйонів гривень на усунення недоліків пожежної безпеки у 

закладах освіти міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Коваленко Т.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, яка сказала, що минулого року, під час підписання актів прийому 

готовності закладів освіти до навчального року, були зауваження щодо їх 

невідповідності вимогам протипожежної безпеки. 

Кошова Є.О., начальник відділу управління комунальною власністю, яка 

повідомила, що вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій даху 

проведене у приміщенні молодшої школи № 4, у ЗОШ № 6 та ДНЗ „Ромашка“. 

Обробка даху проводиться один раз на 5 років. 

Ящик В.М., депутат міської ради, який висловив своє обурення з приводу 

відсутності протипожежної безпеки у закладах освіти. Запропонував 

першочергово виділити кошти на протипожежний захист та встановлення 

протипожежної сигналізації у закладах освіти. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що безпека дітей – це 

величезна відповідальність, але, разом з тим, потрібно зважати на те, що 

технічні заходи з протипожежної безпеки це дороговартісні проєкти. 

Запропонував поступово, один за одним, облаштовувати кожен заклад усім 

необхідним.  

Шерзой Н.Г., начальник відділу освіти, молоді та спорту, яка сказала, що 

перехідний залишок коштів колишньої Пирятинської районної ради, які 

повинні повернутися до бюджету територіальної громади, планується 

спрямувати на протипожежну безпеку закладів освіти. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо повернення до 

розгляду питання № 6 порядку денного „Про внесення змін до Програми 

розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення у 

затвердженому варіанті, за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про внесення до 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік заходу щодо 

придбання комплекту гри „Лазертаг“, а саме: тагер (модель АК-74)-6 шт. та 

пов’язки на голову на суму 114,8 тис. грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий 

поставив на голосування пропозицію щодо прийняття проєкту рішення зі 

змінами та доповненнями в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 408 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 412 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12. Повідомила, 

що змінами пропонується збільшити загальний склад виконкому на дві особи, 

ввівши старост Харченко С.О. та Степанчука О.О. та виключити Петренка О., 

який не відвідує засідань.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 413 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Шевченко М.В., головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, яка проінформувала про передачу майна та грошових коштів відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 414 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Шевченко М.В., головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, яка проінформувала про граничні суми витрат на придбання 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 

комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Ознайомила з проєктом 

рішення, який містить рекомендації постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та 

комунальної власності. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 415 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу, який проінформував 

про внесення змін та доповнень до Регламенту Пирятинської міської ради 

восьмого скликання. Повідомив, що зміни до Регламенту Пирятинської міської 

ради восьмого скликання, затвердженого рішенням другої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 13, зумовлені 

доповненням статті 15 Регламенту, пунктом 15.20 наступного змісту: „15.20. З 

метою оптимізації роботи пленарних засідань міської ради, депутати та 

головуючий можуть вносити пропозиції про пакетне голосування – 

голосування за декілька рішень одноразово – за проєкти рішень індивідуальної 

дії, які є аналогічними за змістом, ухвалюються щодо групи конкретних осіб, 

узгоджені на засіданнях профільної постійної комісії (комісій). Об’єднання 

кількох подібних питань порядку денного в одне пакетне голосування може 

бути використане, як виняток, з метою розгляду погоджених в установленому 

порядку на засіданнях постійних профільних комісіях безспірних питань. Перед 

таким голосуванням приймається процедурне рішення. При цьому, повинна 

бути обов’язково дотримана вимога про доповідь автора (авторів) проєктів 

рішень. Процедурне рішення про проведення пакетного голосування 

приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Депутати 

поіменно голосують один раз за всі питання, але результати голосування за 

рішення по кожному питанню, яке входить до пакетного голосування, у 

технічному протоколі засідання фіксуються, оформлюються і видаються 

окремо.“ 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 416 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

яка проінформувала про затвердження Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 417 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

контролю, яка проінформувала про затвердження Положення про відділ 

документообігу, звернень та контролю виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 418 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про утворення денного центру соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі Пирятинського центру надання соціальних 

послуг Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 419 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про порушення 

клопотання про присвоєння почесного звання України ,,Мати-героїня“ 

гр.Лантух Т.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 420 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

19. СЛУХАЛИ:  

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

проінформував про надання згоди на зняття з балансу комунального 

підприємства „Каштан“ житлових будинків 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 421 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про визначення уповноваженого органу управління 

комунальним майном Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 422 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської територіальної громади сараю за адресою: 

вул.Соборна,21, м. Пирятин Полтавської області 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 423 додається). 

 



22. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про затвердження переліків нерухомого майна комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути 

передане в оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 424 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:  

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

контролю, яка проінформувала про затвердження рішень виконавчого комітету 

міської ради, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 425 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ:  

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

контролю, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 426 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ:  

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

який проінформував про визначення надавача послуг з вивезення рідких 

побутових відходів на території сіл Білоцерківці, Яцини, Дейманівка, 



Прихідьки, Каплинці, Усівка, Харківці, Високе, Вишневе, Курінька, Нетратівка, 

Скибинці Пирятинської міської територіальної громади.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 427 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових 

відходів на території сіл Смотрики, Теплівка, Малютинці, Вікторія, Архемівка, 

Березова Рудка, Крячківка, Мар’їнське, Грабарівка, Вечірки, Давидівка, Нові 

Мартиновичі, Кроти, Гурбинці, Сасинівка, Леляки, Кейбалівка, Меченки, 

Першотравневе Пирятинської міської територіальної громади.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 428 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про визначення надавача послуг з вивезення твердих 

побутових відходів на території сіл Білоцерківці, Яцини, Дейманівка, 

Прихідьки, Каплинці, Усівка, Харківці, Високе, Вишневе, Курінька, Нетратівка, 

Скибинці Пирятинської міської територіальної громади. Повідомив, що 

виконавцем послуг з вивезення  твердих побутових відходів на території 

Пирятинської територіальної громади, за результатами конкурсу, визначено 

комунальне підприємство „Каштан“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Люльченко О.А., депутат міської ради, який запитав, чому немає єдиного 

тарифу на вивезення твердих побутових відходів для жителів різних населених 

пунктів громади.  

Мельниченко М.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, який повідомив, що на даний час міська рада працює над цим 

питанням, але процедура передбачає проведення громадських слухань, оскільки 

дане рішення буде регуляторним актом. 



Куча О.Є, депутат міської ради, який сказав, що на його думку, тариф не 

може бути однаковий, оскільки послуги надають різні комунальні підприємства з 

різним ресурсом та навантаженням. 

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що над питанням вирівняння 

цінової тарифної політики працюють відповідальні відділи виконкому міської 

ради, але процедура займе ще декілька місяців. З метою недопущення екологічних 

проблем на території громади, старостам буде рекомендовано звернути увагу на 

дотримання жителями затверджених Правил благоустрою та посприяти у 

якнайшвидшому укладанню договорів на вивезення твердих побутових відходів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 429 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про визначення надавача послуг з вивезення твердих 

побутових відходів на території сіл Смотрики, Теплівка, Малютинці, Вікторія, 

Архемівка, Березова Рудка, Крячківка, Мар’їнське, Грабарівка, Вечірки, 

Давидівка, Нові Мартиновичі, Кроти, Гурбинці, Сасинівка, Леляки, Кейбалівка, 

Меченки, Першотравневе Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який рекомендував відповідальним 

особам, активніше проводити роботу щодо укладання договорів з вивезення 

твердих побутових відходів на території громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 430 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

29.СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ 



„ЦентрЕлектроМережБудПроект“ на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із земель комунальної власності для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ, організацій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 431 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 432 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з СТОВ 

„Дружба-Нова“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –0 осіб; 

  „проти“ – 12 осіб; 

 „утрималися“ – 11 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження Акціонерному товариству 

,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проєктів землеустрою щодо виділення земельних 

ділянок та передачу в оренду.  

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 433 додається). 

 

33. 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. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 434 додається). 

 

34. 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. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 435 додається). 

 

35. 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. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 436 додається). 

 

36. 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“ –17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 437 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 438 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Риженко К.І. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 439 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про затвердження громадянці Криловій Г.В. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 440 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 67. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 441 додається). 

 

41. 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 № 341.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 442 додається). 

 

42. 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 № 342.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 443 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 101. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 444 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Хаов М.М. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Повідомив, що земельна ділянка з трьох сторін обмежена приватною 

забудовою.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ящик В.М., депутат міської ради, який сказав, що у разі затвердження 

технічної документації гр. Хаов М.М. в існуючих межах, підʼїзду до сусідньої 

земельної ділянки не буде. 

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу, який сказав, що міська 

рада не повинна приймати рішення, які порушують права третіх осіб. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –1 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 22 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про продовження договору оренди земельної ділянки з 

ТОВ „СПКЗ“. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 445 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження товариству з обмеженою 

відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ технічних документацій із землеустрою щодо 

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

передачі земельних ділянок в оренду“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 446 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Захарченко А.О., депутата міської ради, яка зачитала депутатський запит 

стосовно статусу земель Національного природного парку „Пирятинський“ 

(копія депутатського запиту додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Підтримати депутатський запит. 

 

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 


