
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тринадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

28 липня 2021 року № 13 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 22 депутати і Пирятинський  міський голова 

 

Відсутні: Гусак О.М., Захарченко А.О., Рябоконь О.П., Тарасенко Т.В. 

 

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 тринадцятої 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Міхєєв Д.С.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Курочка О.С., Тристан О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брало участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

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

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

Ящик В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа.  

Не брало участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

На розгляд тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання виноситься 76 питань. Вони оприлюднені на власному сайті 

територіальної громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які 

проходили 19, 20, 21, 22, 27 та сьогодні, 28 липня 2021 року. Таким чином, був 

сформований проєкт порядку денного, який налічує 76 питань та, відповідно до 

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

 

Порядок денний: 

 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата Рябоконя О.П. 

2. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік за шість місяців 2021 

року в частині реалізації місцевих (регіональних) програм 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

4. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

5. Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної 

бази комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік 

6. Про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік 

7. Про затвердження Програми „Підтримка управління Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі Полтавської області“ 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ Пирятинській міській 

територіальній громаді Полтавської області на 2021 рік 

9. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

10. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 



11. Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

„Юні патріоти Пирятинщини“ 

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

13. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

14. Про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2021 рік 

15. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік  

16. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

17. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

18. Про внесення змін до Порядку забезпечення винаймання (оренди) 

житла для лікарів ЗПСЛ Комунального підприємства „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ 

19. Про внесення змін до Порядку забезпечення винаймання (оренди) 

житла для лікарів та компенсації виплат за найм житла 

20. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

,,Мати-героїня“ 

21. Про внесення змін до Положення про відділ соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому Пирятинської міської ради 

22. Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за послуги 

зв’язку, надані окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на 

території Пирятинської міської територіальної громади 

23. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

24. Про реорганізацію Дейманівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області 

25. Про реорганізацію Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

26. Про реорганізацію Малютинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області 

27. Про реорганізацію Сасинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області та Сасинівського закладу 

дошкільної освіти ,,Дюймовочка“ Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

28. Про внесення змін до рішення п’ятдесят п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 16 травня 2019 року №183 

29. Про затвердження старости Теплівського старостинського округу 

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

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12 

31. Про зміну назви Комунального підприємства „Каштан“ 

32. Про створення комунального підприємства „Велика Круча-сервіс“ 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%A6%D0%A0%D0%9B%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%A6%D0%A0%D0%9B%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf


33. Про створення комунального підприємства ,,Управляюча компанія 

Пирятин-житлофонд“ 

34. Про надання дозволу на списання з балансового обліку комунального 

підприємства „Каштан“ основних засобів 

35. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 461 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424 

37. Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність 

Пирятинської міської територіальної громади майна, яке в процесі приватизації 

не увійшло до статутних капіталів ПрАТ „Каплинцівське“ та ПрАТ „Велика 

Круча“ 

38. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

39. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  

40. Про надання дозволів учасникам бойових дій на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства  

41. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

42. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

43. Про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

44. Про затвердження учасникам бойових дій проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  

45. Про надання дозволу Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної адміністрації на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

46. Про надання дозволу Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної адміністрації на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

47. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

48. Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“ 

49. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за адресою: майдан Незалежності,13, 

м.Пирятин Полтавської області 



50. Про надання дозволу Філії-Полтавського обласного управління 

акціонерного товариства „Державний ощадний банк України“ на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

51. Про надання дозволу громадянці Шиловій Т.Г. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та 

випасання худоби 

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

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 350  

53. Про внесення змін до рішення сімдесят третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 379  

54. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 554 

55. Про надання дозволу громадянці Терещенко О.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

56. Про затвердження громадянці Капетій М.В. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

57. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянином 

Костяним О.С. 

58. Про затвердження комунальному підприємству „Пирятинський 

міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її в постійне користування 

59. Про затвердження громадянці Архіповій К.В. технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

60. Про затвердження громадянці Кондратенко О.І. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

61. Про затвердження громадянці Дудар В.О. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу в приватну власність 

62. Про припинення договорів оренди земельних ділянок ПРАТ 

„Каплинцівське‟ 

63. Про затвердження ПрАТ „Пирятинське АТП-15343“ технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

64. Про затвердження ПрАТ „Кременчукнафтопродуктсервіс“ технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

65. Про затвердження ДП ПрАТ „НАК„Надра України“ 

„Чернігівнафтогазгеологія“ технічних документацій із землеустрою щодо 

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

66. Про внесення змін до договорів оренди з ТОВ „ПКЗ-АГРО“ 



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

восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 99 

68. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 548 

69. Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянином 

Костенко Б.Ф. 

70. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянином 

Омельяновичем В.С. 

71. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул.Завокзальна 67а в м. Пирятин Полтавської 

області 

72. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок комунальної власності 

73. Про надання дозволу ТОВ „КП ТЕПЛО“ на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право сервітуту 

74. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки водного фонду 

75. Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, 

розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

76. Про передачу на баланс ОСББ „Авіамістечко 3“ котельні по 

вул.Героїв Майдану, 120А в с.Велика Круча 

77. Різне 

 

Оскільки у присутніх не було заперечень та доповнень до проєкту 

порядку денного, головуючий запропонував проголосувати за порядок денний 

сесії в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання тринадцятої сесії 

Пирятинської міської ради, який налічує 76 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 2 хв. 

для виступів в обговоренні - до 2 хв. 

питання-відповіді -  в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 3 годин без перерви. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяла начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я Ольга Яременко, яка проінформувала присутніх про те, що 

наразі триває вакцинація проти СOVID-19. У Пирятинській амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в наявності є вакцина „Мoderna“. 

Щепитися можна за власним бажанням, без попереднього запису, у кабінеті 

№25. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

дострокове припинення повноважень депутата Рябоконя О.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 580 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про хід виконання Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік за шість місяців 2021 року в частині реалізації місцевих (регіональних) 

програм. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 581 додається). 

 

3. 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“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 582 додається). 

 

4. 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“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 583 додається). 

 

5. 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“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 
 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 584 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

6.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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 585 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Щербину А.О., т.в.о. начальника управління Державної казначейської 

служби України у Пирятинському районі, яка проінформувала про 

затвердження Програми „Підтримка управління Державної казначейської 

служби України у Пирятинському районі Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 586 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Михайлик М.І., бухгалтера ВФСТ „Колос“, яка проінформувала про внесення 

змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого 

осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство 

„Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді Полтавської області                     

на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 587 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 588 додається). 



10. СЛУХАЛИ: 

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

інформації, який проінформував про внесення змін до Програми інформатизації 

Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 589 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Пирятинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки „Юні патріоти Пирятинщини“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 590 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

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

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 591 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської територіальної 

громади на період 2021-2022 років. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 592 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про затвердження Програми сприяння 

створенню ОСББ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 593 додається). 

 

15. 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 594 додається). 
 

16. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки та агропромислового розвитку, яка проінформувала про внесення 

змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 595 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 596 додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

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

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів 

ЗПСЛ Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 597 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла для лікарів 

та компенсації виплат за найм житла. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 598 додається). 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%A6%D0%A0%D0%9B%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%A6%D0%A0%D0%9B%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%A6%D0%A0%D0%9B%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf


20. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про порушення клопотання про присвоєння 

почесного звання України ,,Мати-героїня“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Василенко М.В., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 599 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому, яка проінформувала про внесення змін до Положення про відділ 

соціального захисту та охорони здоров’я виконкому Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 600 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому, яка проінформувала про затвердження Порядку відшкодування 

компенсації за послуги зв’язку, надані окремим пільговим категоріям громадян, 

які проживають на території Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тристан О.В., який попросив розробників проєкту рішення на наступну 

комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва та комунальної власності надати списки пільновиків, 

які користуються послугами зв’язку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 601 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про внесення змін до Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на              

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 602 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про реорганізацію Дейманівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 603 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про реорганізацію Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 604 додається). 

 



26. СЛУХАЛИ: 

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

про реорганізацію Малютинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської 

міської ради Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 605 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про реорганізацію Сасинівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області та Сасинівського 

закладу дошкільної освіти ,,Дюймовочка“ Пирятинської міської ради 

Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 606 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

культурної спадщини, який проінформував про внесення змін до рішення 

п’ятдесят п’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 16 

травня 2019 року №183. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 607 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про затвердження старости  



Теплівського старостинського округу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 608 додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який привітав Стегній Аллу Віталіївну із 

затвердженням на посаду старости Теплівського старостинського округу, 

побажав успіхів у роботі, міцного здоровʼя, успішно влитися у новий колектив. 

Сказав також, що на його думку, одним із важливих завдань старости є 

згуртувати жителів свого округу та донести до їх свідомості, „що без нас, за нас 

ніхто нічого не буде робити, якщо ми будемо байдужі“. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської 

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

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо прийняття 

проєкту рішення за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який запропонував залишити                

Колінчука В.В., колишнього старосту Теплівського старостинського округу, у 

складі виконкому міської ради, збільшивши його склад до 43 осіб. 

 

 Головуючий поставив на голосування дану пропозицію  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 609 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про зміну назви Комунального підприємства „Каштан“. Разом з 

тим запропонував зняти дане питання з розгляду та повернути на 

доопрацювання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував підтримати 

пропозицію доповідача. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття питання з 

розгляду для доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання з розгляду та повернути на доопрацювання. 

 

32. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про створення комунального підприємства „Велика Круча-

сервіс“. 

 

 Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення за 

основу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяли участь депутати Тристан О.В., Люльченко О.А.,   

Куча О.Є. 

 Сімонов А.В., міський голова, який, запропонував зняти питання з 

розгляду та повернути на доопрацювання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття питання з 

розгляду для доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання з розгляду та повернути на доопрацювання. 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про створення комунального підприємства ,,Управляюча 

компанія Пирятин-житлофонд“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який запропонував зняти дане питання з 

розгляду та повернути на доопрацювання, оскільки воно тісно повʼязане з 

попередніми питаннями. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття питання з 

розгляду для доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 23 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  
ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання з розгляду та повернути на доопрацювання. 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Бровара Г.Д., директора КП „Каштан“, який проінформував про надання 

дозволу на списання з балансового обліку комунального підприємства 

„Каштан“ основних засобів. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 610 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 

2021 року № 461. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 611 додається). 

 

36. 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 – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 612 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської територіальної громади майна, яке в процесі 

приватизації не увійшло до статутних капіталів ПрАТ „Каплинцівське“ та 

ПрАТ „Велика Круча“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 613 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 614 додається). 
 

39. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 615 додається). 

 

40. 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: 

Міхєєв Д.С., депутат міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 616 додається). 

 

41. 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: 

Ящик В.М. та Ящик О.М., депутати міської ради, які повідомили що 

мають конфлікт інтересів з даного питання, тому участі у голосуванні брати не 

будуть. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 617 додається). 

 

42. 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 – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 618 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання громадянам дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 619 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження учасникам бойових дій проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки . 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 620 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 621 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 622 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., Демиденко Н.М., депутати міської ради, які повідомили, що 

мають конфлікт інтересів з даного питання, тому участі у голосуванні брати не 

будуть. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 623 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бартошак В.А., депутат міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 624 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки за адресою: майдан Незалежності,13, 

м.Пирятин Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 625 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу Філії-Полтавського обласного 

управління акціонерного товариства „Державний ощадний банк України“ на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 626 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянці Шиловій Т.Г. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

сінокосіння та випасання худоби. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 627 додається). 

 

52. 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 № 350 . 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 628 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення сімдесят третьої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 19 серпня 2020 року № 379.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 629 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 554. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 630 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянці Терещенко О.В. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 631 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Капетій М.В. технічної 



документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 632додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Костяним О.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 633 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її в постійне користування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 634 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Архіповій К.В. 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 – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 635 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Кондратенко О.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 – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 636 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Дудар В.О. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 637 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договорів оренди земельних ділянок 

ПРАТ „Каплинцівське“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 638 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ПрАТ „Пирятинське АТП-15343“ 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 639 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ПрАТ „Кременчукнафтопродуктсервіс“ 

технічної документації 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 – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 640 додається). 
 

65. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ДП ПрАТ „НАК„Надра України“ 

„Чернігівнафтогазгеологія“ технічних документацій із землеустрою щодо 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 641 додається). 

 



Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до договорів оренди з ТОВ „ПКЗ-

АГРО“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ –1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 642 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення другої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 11 грудня 2020 року № 99. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 643 додається). 

 

68. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 548. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 644 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з  



громадянином Костенко Б.Ф. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 645 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Омельяновичем В.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 646 додається). 
 

71. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул.Завокзальна, 67а в м. Пирятин 

Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 647 додається). 

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 648 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „КП ТЕПЛО“ на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 649 додається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки водного фонду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 650 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

культурної спадщини, який проінформував про внесення змін до Програми 

культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної 

спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 651 додається). 



76. СЛУХАЛИ: 

Мельниченка М.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, який запропонував питання Про передачу на баланс ОСББ 

„Авіамістечко 3“ котельні по вул.Героїв Майдану, 120А в с.Велика Круча зняти 

з розгляду для доопрацювання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття даного 

питання для доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання з розгляду та повернути на доопрацювання. 

 

Головуючий, міський голова Сімонов А.В., подякував усім за роботу та 

оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 

 


