
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання одинадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

26 травня 2021 року № 11 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 16 депутатів 

 

Відсутні: Близнюк В.І., Гусак О.М, Захарченко А.О., Клепач В.О., Куча О.Є., 

Марченко В.М., 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 одинадцятої 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Жданов О.І.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Демиденко Н.М., Люльченко О.А. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

 



 ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Жданов О.І. вніс пропозицію обрати лічильну 

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

Хоменко О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб  

  

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 51 питання. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходи 17,18,19,20,24 та сьогодні, 26 травня 2021 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 51 

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

2. Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

обʼєктах міста Пирятин у літній період 2021 року 

3. Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної 

бази комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік 

4. Про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік 

5. Про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

6. 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 

7. Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ на 2021 році 

8. Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ на 2020-2021 роки 



9. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 

2021 році 

10. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2021 рік 

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

12. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

13. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

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

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119 

15. Про утворення господарчої групи виконкому Пирятинської міської 

ради 

16. Про перейменування Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради та внесення змін до 

Положення про управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

Пирятинської міської ради 

17. Про передачу на баланс ОСББ „Європейська, 66-А“ 

багатоквартирного житлового будинку № 66-А по вул. Європейська в 

м.Пирятин 

18. Про передачу на баланс ОСББ „Європейська, 66-Б“ багатоквартирного 

житлового будинку № 66-Б по вул. Європейська в м.Пирятин 

19. Про безоплатне прийняття у власність Пирятинської міської 

територіальної громади автомобіля 

20. Про передачу автомобіля ГАЗ-3307 Пирятинській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області  

21. Про передачу адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, 21 м. Пирятин 

Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської 

міської ради в оперативне управління 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424 

23. Про внесення змін до Положення про Молодіжну раду при 

виконавчому комітеті Пирятинської міської ради 

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

Пирятинської міської ради 

25.  Про комісію з надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Пирятинської міської територіальної громади 

26. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „МАЛЮТИНСЬКЕ“ 

27. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, 

прийнятих в міжсесійний період 

28. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 



29. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 100 

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

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 249  

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

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 376  

32. Про внесення змін до рішення дев’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16 квітня 2021 року № 388 

33. Про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 435 

34. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

35. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

36. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

37. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

38. Про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

39. Про затвердження громадянину Христенко П.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 Коломієць М.М. та громадянину Юхну 

О.Г. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у 

спільну часткову власність 

41. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Лагутіною Н.В. та громадянином Кушнаренко Е.О. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених 

пунктів на території Пирятинської міської ради Полтавської області 

43. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (аукціон) на право 

оренди земельної ділянки, розташованої в с.Нові Мартиновичі Лубенського 

району Полтавської області 

44. Про проведення земельних торгів у формі аукціону (аукціон) 

45. Про розроблення технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки загального користування 

46. Про надання дозволу КП „Каштан“ на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки загального користування 



47. Про надання дозволу кооперативу „ПРОМІНЬ“ на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

48. Про затвердження ТОВ ,,Дейманівський Дар“ технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачу в оренду 

49. Про затвердження громадянину Сторчаку О.М., громадянину Білоусу 

Ю.І. проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва 

50. Про звернення Пирятинської міської ради до Міністерства культури 

та інформаційної політики України щодо реставрації садиби Закревських 

51. Про передачу майна та грошових коштів Управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради 

52. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

Головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради, який налічує 51 питання 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 



Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяли представники громадськості. Під час виступу було 

порушене питання щодо зростаючих тарифів на газ, перспективи приєднання 

Пирятинської громади до Лубенської в плані створення єдиного підприємства 

для обслуговування газових мереж, виділення приміщення для роботи 

громадської організації „Спілка захисту прав споживачів“ та відновлення руху 

автобуса по вулиці Гагаріна. 

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що на виконання рішення 

восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31 березня 

2021 року № 220 „Про врегулювання питань щодо газопостачання та розподілу 

природного газу“, до Міністерства енергетики України було направлене 

звернення міської ради щодо передачі газорозподільчих систем (підвідних, 

вуличних газопроводів та споруд на них) з державної власності у комунальну 

власність Пирятинської міської територіальної громади. Звернення було 

опрацьовано Міністерством енергетики України разом з Фондом державного 

майна України та Полтавською обласною державною адміністрацією. У листі-

відповіді, який надійшов нещодавно, йдеться про те, що на даний час газові 

мережі, які проходять по території нашої громади, є об’єктом права державної 

власності. Разом з тим, одним із основних етапів створення власного комунального 

підприємства є визначення щодо доцільності та економічної обгрунтованості такого 

створення. Міський голова сказав, що на його думку, найвигідніше буде 

приєднатися до ПрАТ Кременчукгаз, де, за рахунок великого споживання газу 

підприємствами, послуга з розподілу на даний час складає близько                  

0,60 копійок.  

Щодо виділення приміщення для громадської організації „Спілка захисту 

прав споживачів“, міський голова повідомив, що законодавством заборонено 

надавати приміщення комунальної власності будь-якій структурі чи організації 

без проведення аукціону, за винятком організації ветеранів війни та праці. 

Натомість запропонував користуватися приміщенням клубу громадського 

діалогу КГЦ для проведення зустрічей, заходів, круглих столів. 

Відповідаючи на запитання щодо пасажирських перевезень по 

вул.Гагаріна м.Пирятин, повідомив, що на даний час в громаді дійсно існує ряд 

проблем із пасажироперевезеннями. На разі проводяться перемовини із 

перевізниками та планується придбати нові автобуси.  

Кірсанов Юрій, представник громадськості, який висловив своє обурення 

щодо ходу проведення ямкового ремонту доріг у м.Пирятин. 

Сімонов А.В., міський голова, який пояснив, що ремонтні роботи дійсно 

призупинені у зв’язку з несприятливими погодними умовами як на території 

міста, так і на автошляху М-03 – Березова Рудка – Нові Мартиновичі. Рясні 

дощі, які ідуть щодня, не дають змоги продовжити розпочаті роботи. Запевнив 

присутніх, що за сприятливих погодних умов, асфальтування вирізаних 

попередньо пошкоджених ділянок, виконавець закінчать за кілька днів. 



Гаркавенко О.М., директор КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, який повідомив про те, що заклад має серйозні фінансові 

проблеми пов’язані із зменшенням фінансування з боку Національної служби 

здоровʼя України за надання медичної допомоги хворим на COVID - 19 у 2021 

році. В результаті заклад щомісяця недоотримує 500,0 тис.грн. Наразі всі 

відділення, які були перепрофільовані під прийом хворих на коронавірусну 

інфекцію, відновлюють роботу у звичайному режимі. Також зазначив, що лист 

інформаційного характеру стосовно порушеного питання він вже адресував 

директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктору 

Лисаку, а також передав аналогічні листи міському голові та депутату 

Верховної Ради України по виборчому округу № 151 Максиму Березіну. 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 447 додається). 

  

2. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми організації рятування людей на 

водних обʼєктах міста Пирятин у літній період 2021 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 448 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 449 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 450 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 451 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., в.о. директора Комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“, 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 452 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., в.о. директора Комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“, який проінформував про затвердження Програми розвитку та 

підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 році. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 453 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ на 2020-2021 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 454 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 455 додається). 

 

10. 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 456 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“ на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 457 додається). 

 

12. 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 458 додається). 



13. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 459 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 23 грудня 2020 року № 119 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 460 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики виконкому міської ради, яка проінформувала про 

утворення господарчої групи виконкому Пирятинської міської ради. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 461 додається). 
 

16. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про перейменування Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради та внесення змін до 



Положення про управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 462 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про передачу на баланс ОСББ „Європейська, 

66-А“ багатоквартирного житлового будинку № 66-А по вул. Європейська в 

м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 463 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про передачу на баланс ОСББ „Європейська, 

66-Б“ багатоквартирного житлового будинку № 66-Б по вул. Європейська в 

м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 464 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про безоплатне прийняття у власність Пирятинської 

міської територіальної громади автомобіля. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 465 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому, яка проінформувала про передачу автомобіля ГАЗ-3307 

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 466 додається). 

 
21. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про передачу адмінбудинку за адресою: вул. Соборна, 21 

м.Пирятин Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Пирятинської міської ради в оперативне управління. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 467 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 468 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому, яка проінформувала про внесення змін до Положення про 

Молодіжну раду при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 469 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому, яка проінформувала про внесення змін до Положення про відділ 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 470 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О. начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про комісію з надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 471 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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



проінформував про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади комунального підприємства „МАЛЮТИНСЬКЕ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 472 додається). 

 

27. 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 473 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

контролю, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 474 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 100. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 475 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення шістдесят дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 249.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 476 додається). 
 

31. 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 № 376. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –12 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 477 додається). 
 

32. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дев’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16 квітня 2021 року № 388. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 478 додається). 
 

33. СЛУХАЛИ: 



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

який проінформував про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 435. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 479 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 480 додається). 
 

35. 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 481 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 482 додається). 
 

37. 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 483 додається). 
 

38. 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“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 484 додається). 
 

39. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Христенко П.І. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 



 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 485 додається). 
 

40. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Коломієць М.М. та 

громадянину Юхну О.Г. технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу у спільну часткову власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 486 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Лагутіною Н.В. та громадянином Кушнаренко Е.О. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 487 додається). 
 

42. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель комунальної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населених 

пунктів на території Пирятинської міської ради Полтавської області. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 488 додається). 
 

43. СЛУХАЛИ: 



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

який проінформував про проведення земельних торгів у формі аукціону 

(аукціон) на право оренди земельної ділянки, розташованої в с.Нові 

Мартиновичі Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 489 додається). 
 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про проведення земельних торгів у формі аукціону 

(аукціон). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 490 додається). 
 

45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічної документації щодо 

інвентаризації земельної ділянки загального користування 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 491 додається). 
 

46. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу КП „Каштан“ на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загального 

користування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 492 додається). 
 

47. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу кооперативу „ПРОМІНЬ“ на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 493 додається). 
 

48. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ ,,Дейманівський Дар“ технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 494 додається). 
 

49. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Сторчаку О.М., 

громадянину Білоусу Ю.І. проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального садівництва. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 1 особа; 

  „проти“ – 3 особи; 

 „утрималися“ – 12 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 



50. СЛУХАЛИ: 

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

культурної спадщини, який проінформував про звернення Пирятинської міської 

ради до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо 

реставрації садиби Закревських. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

Близнюк І.Ф., депутат Полтавської обласної ради, який підтримав 

ініціативу депутатів міської ради щодо реставрації садиби Закревських у 

с.Березова Рудка, але разом з тим повідомив, що жодна архітектурна споруда 

Полтавської області не ввійшла у список для реставрації обʼєктів у 2021 році.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 495 додається). 
 

51. СЛУХАЛИ: 

Ковшову Л.Б., головного бухгалтера Управління інженерно-транспортної 

інфраструкрури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради, яка проінформувала про 

передачу майна та грошових коштів Управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 496 додається). 
 

Головуючий, секретар міської ради Сергій Пазюк, подякував усім за 

роботу та оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


