
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання дванадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

30 червня 2021 року № 12 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 21 депутат 

 

Відсутні: Білик Ю.В., Василенко М.В., Жданов О.І., Клепач В.О., 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 дванадцятої 

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 Гусак О.М.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Тарасенко Т.В., Тристана О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 



 ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

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

Міхєєв Д.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд дванадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 82 питання. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходи 22, 23, 24, 29 та сьогодні, 30 червня 2021 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 82 

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

2. Про місцеві податки та збори 

3. Про транспортний податок 

4. Про орендну плату на землю на території Пирятинської міської 

територіальної громади 

5. Про ставки земельного податку 

6. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

7. Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

територіальної громади 

8. Про єдиний податок 

9. Про туристичний збір 

10. Про внесення змін до Програми „Підтримка військової частини 

Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік“ 

11. Про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки“ 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

13. Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині 

первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних 



послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

14. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

15. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

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

17. Про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту 

на 2021 рік 

18. Про внесення змін до Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“ 

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

2021 році 

20. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

22. Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної 

бази комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік 

23. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

24. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

25. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

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

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119  

27. Про затвердження Положення про управління економіки та 

агропромислового розвитку виконавчого комітету Пирятинської міської ради та 

його структурні підрозділи 

28. Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської                 територіальної громади 

29. Про затвердження Положення про відділ персоналу, організаційної 

роботи та інформаційної політики виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради 

30. Про затвердження Порядку придбання житла для багатодітних сімей 

31. Про затвердження Порядку придбання житла для лікарів 

32. Про затвердження Порядку компенсації виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті 

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

восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 63 ,,Про прийняття закладів 

культури у власність та підпорядкування Пирятинської міської ради“ 

34. Про заснування літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка 

„Осіннє золото“ 



35. Про внесення змін до Порядку подання та розгляду електронної 

петиції, адресованої Пирятинській міській раді  

36. Про надання дозволу Пирятинській загальноосвітній школі I-III 

ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області на списання 

основних засобів 

37. Про надання дозволу на списання основних засобів 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 422 

39. Про затвердження переліків рухомого майна комунальної власності 

Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути передане в оренду 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424  

41. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 465 

42. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади гідротехнічних споруд – мостів через річку Многа в 

с.Яцини Лубенського району Полтавської області 

43. Про передачу меморіального комплексу учасникам бойових дій в 

Афганістані, що розташований на території м. Пирятин 

44. Про реорганізацію Вишневецького закладу дошкільної освіти 

„Вишенька“  

45. Про реорганізацію Пирятинської станції юних техніків Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

46. Про зміну назви Пирятинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№4 Пирятинської міської ради Полтавської області 

47. Про зміну назви Опорного закладу Пирятинська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №6 Пирятинської міської ради Полтавської області 

48. Про затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла 

для лікарів та компенсації виплат за найм житла 

49. Про затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла 

для лікарів ЗПСЛ Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ 

50. Про рекомендацію обрахунку мінімальної суми річного доходу, 

отриманого від самостійного обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) 

на території Пирятинської міської територіальної громади Полтавської області 

51. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 482 

52. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

53. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

54. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 



55. Про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

56. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

57. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

58. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства  

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

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 289 

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

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

61. Про затвердження громадянину Зубенку А.А. проєкту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

62. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянином                  

Гужиком В.О. 

63. Про укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ „Альянс 

Агро“ 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

адресою: вул.Південна, м.Пирятин Полтавської області 

65. Про надання дозволу ТОВ „СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, яка підлягає зміні цільового призначення 

66. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Гриценко С.О. 

67. Про затвердження ТОВ ,,ЖАСМІ-ТРЕЙД“ грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення 

68. Про затвердження громадянці Бусло Н.І. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

69. Про надання дозволу громадянину Капштику П.Д. на виготовлення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

70. Про затвердження громадянам Марченко В.М. та Криловій Г.В. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 437 

72. Про надання дозволу ТОВ „Полтава-Капітал“ на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка підлягає зміні цільового 

призначення 



73. Про надання дозволу ПП „Теплівська Калина“ на виготовлення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

74. Про надання дозволу громадянці Дубровій Т.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка підлягає зміні 

цільового призначення 

75. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 484 

76. Про надання дозволу громадянам Максиму А.І., Садовському А.В. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

77. Про затвердження громадянам Юхну В.М., Юхну О.Г. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

78. Про припинення договорів оренди земельної ділянки з філією АТ 

„ДПЗКУ“„Пирятинський КХП“ 

79. Про укладення договорів оренди земельної ділянки з філією АТ 

„ДПЗКУ“„Пирятинський КХП“ 

80. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 

вул.Сумська,1В, м.Пирятин Полтавської області 

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

82. Про розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок за межами населених пунктів, на території 

Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської області 

83. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

охорони природи, який запропонував додати до порядку денного питання „Про 

надання дозволу КП „Пирятинський міський водоканал“ на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води)“. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Гусака О.М. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Внести до порядку денного дванадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання питання „Про надання дозволу КП „Пирятинський міський 

водоканал“ на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води)“. 

 

Головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради, який налічує 83 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. 

 

На засідання сесії прибули та зареєструвалися депутати Близнюк В.І. та 

Ящик О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Міський голова Сімонов А.В. привітав жінок-пирятинок Оксану 

Волошину та Людмилу Левченко з присвоєнням почесного звання „Мати-

героїня“. Вручив посвідчення та нагрудні знаки. (Підстава – Указ Президента 

України Володимира Зеленського № 188/2021 від 7 травня 2021 року  за 



материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для 

їх розвитку). 

Подяку від управління культури, туризму і охорони культурної 

спадщини, відділу освіти, молоді та спорту міської ради отримав генеральний 

директор ТОВ „Пирятинський сирзавод“ Володимир Бартошак за подаровані 

книги Бориса Олійника „Очима добра“. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяли представники громадськості, які висловили своє 

обурення стосовно дій працівників Філії АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“, які без 

попередження відключили електроенергію прийомній сімʼї в с.Дейманівка 

Лубенського району.  

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що він знає про дану 

проблему, мав особисту розмову з керівництвом установи, вже запропонував 

свою допомогу постраждалій сімʼї, яка понесла великі збитки через 

відключення морозильних камер та холодильників, але на даний час питання 

залишається невирішеним. 

Андрій Сімонов А.В. ознайомив присутніх з відповіддю Міністерства 

енергетики України, яка надійшла на адресу міської ради (питання, яке було 

порушене активістами на одній з попередніх сесій міської ради) щодо передачі 

газорозподільних систем з державної у комунальну власність Пирятинської 

міської територіальної громади (лист додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку, яка проінформувала про внесення змін до плану 

діяльності Пирятинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2021 рік. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 497 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку, яка проінформувала про місцеві податки та збори. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 498 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку, яка проінформувала про транспортний податок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 499 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про орендну плату на землю на території Пирятинської 

міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 500 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про ставки земельного податку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 501 додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку, яка проінформувала про податок на нерухоме  



майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 502 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку, яка проінформувала про затвердження Методики 

визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно  фізичних 

осіб на території Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 503 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку, яка проінформувала про єдиний податок. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 504 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку, яка проінформувала про туристичний збір. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 505 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки та агропромислового розвитку, яка проінформувала про внесення 

змін до Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка 

розташована на території Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 506 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки та агропромислового розвитку, яка проінформувала про внесення 

змін до Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 

2021-2023 роки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 507 додається). 

 

12. 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“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні –7 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 508 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям 

Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-

санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв 

Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 509 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 13 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 9 осіб. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 Оскільки дане питання не набрало необхідної кількості голосів через 

відсутність кворуму, головуючий попросив зареєстрованих депутатів 

повернутися до зали засідань та зайняти свої місця. Головуючий поставив на 

голосування пропозицію більшості депутатів щодо проведення 

переголосування за питання „Про внесення змін до Програми розвитку та 

підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Провести повторне голосування за питання № 14 порядку денного „Про 

внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році. 

 

 Головуючий поставив на голосування питання „Про внесення змін до 

Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 

2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 510 додається). 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата                 

Гаркавенка О.М. щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, а 

саме: розглянути питання № 49. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

49. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів 

ЗПСЛ Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 511 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 512 додається). 
 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Гаркавенка 

О.М. про зміну черговості питань, а саме: розгляду питання № 48. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО 
 

48. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження Порядку 

забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів та компенсації виплат за 

найм житла. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 513 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту, 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 – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 514 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту, 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 – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 515 додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми „Стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 516 додається). 

 

19.СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту, 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 – 6 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 517 додається). 

 

20.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 – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 518 додається). 

 

21.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“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 519 додається). 

 

22.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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 520 додається). 

 

23.СЛУХАЛИ: 

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

інформації виконкому міської ради, який проінформував про внесення змін до 



Програми інформатизації Пирятинської територіальної громади на 2020-2022 

роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 521 додається). 

 

24.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 522 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Науменко В.М., завідувача сектору планування та аналізу доходів 

фінансового управління, яка проінформувала про внесення змін до бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 523 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який проінформував про внесення 

змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 

23 грудня 2020 року № 119.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 524 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про затвердження Положення про управління 

економіки та агропромислового розвитку виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради та його структурні підрозділи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 525 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської                 територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 526 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який проінформував про 

затвердження Положення про відділ персоналу, організаційної роботи та 

інформаційної політики виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 527 додається). 

 



30. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Порядку придбання житла для 

багатодітних сімей. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 528 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Порядку придбання житла для 

лікарів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 529 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про затвердження Порядку компенсації виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 530 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

культурної спадщини, який проінформувала про внесення змін до рішення 

п’ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2021 

року № 63 ,,Про прийняття закладів культури у власність та підпорядкування 

Пирятинської міської ради“. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 531 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

культурної спадщини, який проінформувала про заснування літературно-

мистецької премії імені Дмитра Луценка „Осіннє золото“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 532 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Козін І.І., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до Порядку подання та розгляду 

електронної петиції, адресованої Пирятинській міській раді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 533 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу Пирятинській загальноосвітній школі I-III 

ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області на списання 

основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 534 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу на списання основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 535 додається). 

 

38. 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 № 422. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 536 додається). 

 

39. 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 537 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження переліків рухомого майна комунальної 



власності Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути 

передане в оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 538 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 465. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 539 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про прийняття у комунальну власність Пирятинської 

міської територіальної громади гідротехнічних споруд – мостів через річку 

Многа в с.Яцини Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 540 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про передачу меморіального комплексу учасникам 

бойових дій в Афганістані, що розташований на території м. Пирятин. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 541 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про реорганізацію Вишневецького закладу дошкільної освіти 

„Вишенька“.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 542 додається). 
 

45. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про реорганізацію Пирятинської станції юних техніків 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 543 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про зміну назви Пирятинської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 544 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про зміну назви Опорного закладу Пирятинська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 545 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про рекомендацію обрахунку мінімальної суми 

річного доходу, отриманого від самостійного обробітку одного гектара 

земельної ділянки (паю) на території Пирятинської міської територіальної 

громади Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 546 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 482. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 547 додається). 
 

52. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 548 додається). 

 

53. 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 549 додається). 

 

54. 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 – 5 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 550 додається). 

 

55. 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“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 551 додається). 

 

56. 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 552 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ящик О.М., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 553 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів учасникам бойових дій на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який повідомив про відсутність 

повного пакету документів гр.Ходоровського Л.Б. 

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

природи, який запропонував виключити з проєкту рішення                  

гр.Ходоровського Л.Б. в зв’язку з відсутністю посвідчення учасника бойових 

дій. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо виключення з 

проєкту рішення гр. Ходоровського Л.Б. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 554 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

59. 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 № 289. 
 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 555 додається). 

 

60. 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 – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 556 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Зубенку А.А. проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 557 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Гужиком В.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 558 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договорів оренди земельних ділянок з ТОВ 

„Альянс Агро“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 559 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за адресою: вул.Південна, м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 560 додається). 

 

65. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, яка підлягає зміні цільового призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 561 додається). 

 

 



66. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Гриценко С.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 562 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ ,,ЖАСМІ-ТРЕЙД“ грошової 

оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 563 додається). 

 

Головуючий Пазюк С.Г., секретар міської ради, у звʼязку з відсутністю 

необхідної кількості депутатів для прийняття рішень з питань № 68, 70, 77 

порядку денного, запропонував перенести їх розгляд на кінець пленарного 

засідання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Перейти до розгляду питання № 69 порядку денного. Питання № 68,70,77 

розглянути в кінці засідання.  

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянину Капштику П.Д. на 

виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 564 додається). 

 

71. 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 № 437. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 565 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „Полтава-Капітал“ на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

підлягає зміні цільового призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 8 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 6 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ПП „Теплівська Калина“ на 

виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 566 додається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянці Дубровій Т.В. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

підлягає зміні цільового призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 567 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 484. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 568 додається). 

 

76. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянам Максиму А.І., 

Садовському А.В. на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 569 додається). 

 

 



78. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договорів оренди земельної ділянки з 

філією АТ „ДПЗКУ“„Пирятинський КХП“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 570 додається). 

 

79. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договорів оренди земельної ділянки з 

філією АТ „ДПЗКУ“„Пирятинський КХП“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 571 додається). 

 

80. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 

адресою: вул.Сумська,1В, м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 572 додається). 
 

81. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про проведення земельних торгів у формі аукціону 

(аукціон). 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 573 додається). 

 

82. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок за межами населених пунктів, на 

території Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської області.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 574 додається). 

 

83. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу КП „Пирятинський міський 

водоканал“ на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 575 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Бусло Н.І. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 576 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам Марченко В.М., Криловій 

Г.В. 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. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 577 додається). 

 

77. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам Юхну В.М., Юхну О.Г. 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 578 додається). 
 

84. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який ознайомив присутніх із заявою 

депутата Пирятинської міської ради восьмого скликання Рябоконя Олексія 

Петровича від 30 червня 2021 року про дострокове складання депутатських 

повноважень. Повідомив, що на наступну сесію буде підготовлено проєкт 

рішення з даного питання. 
 



СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Пазюка С.Г., секретаря міської ради, який повідомив про заяву старости 

Теплівського старостинського округу Колінчука В.В. про дострокове 

припинення повноважень. Повідомив, що під час пленарного засідання 

тринадцятої сесії міської ради відбулося засідання постійної комісії з питань 

прав людини, законності, культури, молоді, депутатської діяльності, етики та 

ЗМІ, на якому було розглянуте питання Про дострокове припинення 

повноважень старости Теплівського старостинського округу та рекомендовано 

сесії затвердити проєкт рішення з даного питання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Колінчук В.В., староста Теплівського старостинського округу, який на 

запитання депутатів щодо причин припинення повноважень повідомив, що  

головною причиною є погіршення стану здоровʼя. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 579 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 


