
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

першого пленарного засідання чотирнадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

25 серпня 2021 року № 14 

 

Обрано депутатів – 25 осіб 

 

Присутні – 22 депутати і Пирятинський міський голова 

 

Відсутні: Близнюк В.І., Куча О.Є., Міхєєв Д.С. 

 

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 перше пленарне засідання 

чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Йощенко В.М.: 

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

Гуцаленко О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брало участі у голосуванні – 1 особа. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Йощенко В.М. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Гаркавенко О.М., Клепач В.О., 

Ящик В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа.  

Не брало участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд першого пленарного засідання 

чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 

42 питання. Вони обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходи 

16,17,18,19 та сьогодні, 25 серпня 2021 року, в результаті був сформований 

проєкт порядку денного, який налічує 42 питання та, відповідно до Регламенту 

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

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у Пирятинській 

міській територіальній громаді на 2021 рік 

2. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

4. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році  

5. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді на 2021 рік 

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

2021 році 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

9. Про внесення змін до Програми „Безпечна громада“ на 2021 рік 

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

розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

11. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 



12. Про затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської 

територіальної громади“ на 2021 рік 

13. Про затвердження Програми підтримки Лубенської районної ради на 

2021 рік 

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

дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“ 

15. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

16. Про затвердження прогнозу бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

17. Про ранги старост 

18. Про затвердження передавальних актів майна Вишневецького закладу 

дошкільної освіти „Вишенька“ 

19. Про затвердження передавальних актів майна Пирятинської станції 

юних техніків 

20. Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівників 

закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради 

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

восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 164 „Про затвердження 

Положень про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних 

працівників Інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради“ 

22. Про внесення змін до Статуту Пирятинського центру дитячої та 

юнацької творчості 

23. Про внесення змін до Статуту Вишневецької загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області 

24. Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради  

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади 

25. Про зміну назви та внесення змін до статуту комунального 

підприємства ,,Каштан“ 

26. Про створення комунального підприємства ,,Велика Круча-сервіс“ 

27. Про затвердження щомісячної плати та встановлення пільг за 

навчання у Пирятинській школі мистецтв на 2021-2022 рік 

28. Про визнання повноважень депутата Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

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

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12 

30. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

31. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

32. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 



33. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

34. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

35. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Європейська,150А, м.Пирятин Полтавської області 

36. Про внесення змін до рішень дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 549, № 550 

37. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 482 „Про надання дозволів 

на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки“ 

38. Про внесення змін до договору оренди земельних ділянок з 

Приватним сільськогосподарським підприємством „Першотравневе“ від                 

19 лютого 2018 року 

39. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 615  

40. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: вул. Івана 

Франка, с.Повстин Лубенського району Полтавської області 

41. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки 

42. Про затвердження громадянину Міщенку Я.І. проєкту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

43. Різне 
 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 
 

Оскільки у присутніх не було заперечень та доповнень до проєкту 

порядку денного, головуючий запропонував проголосувати за порядок денний 

першого пленарного засідання чотирнадцятої сесії в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 



ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний першого пленарного засідання чотирнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради, який налічує 42 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 першого пленарного засідання сесії провести упродовж           

2 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяв фахівець з технічних питань ГО „Еколтава“, 

один із засновників цієї організації, Максим Макуха, який проінформував 

присутніх про проєкти, спрямовані на збереження екології та клімату, про 

сортування та переробку сміття. 

Кірсанова Людмила, представник громадськості, яка поцікавилася, чи 

вирішується питання транспортного сполучення центру міста із мікрорайоном 

Завокзалля. 

Відповідаючи на запитання гр. Кірсанової Людмили щодо відновлення 

пасажирських перевезень по вул.Гагаріна м.Пирятин, міський голова 

повідомив, що на даний час в громаді дійсно існує ряд проблем повʼязаних із 

пасажироперевезеннями. На разі проводяться перемовини із приватними 

перевізниками, але найближчим часом планується придбати два нові автобуси. 

Також очільник громади повідомив про наміри відкрити аптечний пункт та 

облаштувати кабінет сімейного лікаря по вул.Чернишевського,22 м.Пирятин. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми придбання обладнання для 

облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у Пирятинській 

міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

На засідання прибув та зареєструвався депутат Дубецький Б.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 652 додається). 

 

2. 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб; 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 653 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 654 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Гаркавенка О.М., директора КП „Пирятинська лікарня“, який 

проінформував про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2021 році . 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 особа. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 655 додається). 

 

5. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 656 додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді 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 № 657 додається). 

 

7. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 658 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку дорожнього 



руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді 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 № 659 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми „Безпечна громада“ 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 № 660 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

10. 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 661 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2021 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 662 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Курочку О.С., директора КП „Пирятинський міський водоканал“, який 

проінформував про затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської 

територіальної громади“ на 2021 рік. 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 № 663 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми підтримки Лубенської районної 

ради на 2021 рік. 

 

Депутат Люльченко О.А., прибув на засідання сесії та зареєструвався. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що відповідно до 

законодавства, після ліквідації Пирятинської районної ради, Лубенська районна 

рада, як правонаступник, повинна була отримати всі залишки коштів 

ліквідованої ради, в тому числі вільний залишок бюджетних коштів загального 

фонду Пирятинської громади, а це близько трьох мільйонів гривень. Після 

перемовин, які провів міський голова, дійшли згоди, і в бюджеті міської ТГ 

залишилося більше півтора мільйона гривень. Сказав також, що оскільки 

дохідна частина Лубенської районної ради не забезпечує в повному обсязі 

видатків навіть на оплату праці працівників ради, є велика необхідність 

прийняття Програми підтримки Лубенської районної ради на 2021 рік в 

мінімальній сумі, 390,0 тис. грн. 

 Гаркавенко О.М., депутат міської ради, який висловився проти утримання 

апарату Лубенської районної ради в кількості 18 осіб за кошти громади. 



 Ящик В.М., депутат міської ради, який підтримав колегу-депутата 

Гаркавенка О.М. та сказав, що на його думку, наступного року районна рада 

знову буде просити кошти на їх утримання. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 664 додається). 

 

14. 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“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який повідомив про наміри збільшити 

кількість стипендіатів. Запропонував зняти дане питання для доопрацювання та 

перенести на друге пленарне засідання чотирнадцятої сесії. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття даного 

питання та перенесення на друге пленарне засідання чотирнадцятої сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти дане питання з розгляду та перенести на друге пленарне засідання 

чотирнадцятої сесії. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

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: 

Тристан О.В., депутат міської ради, який вніс пропозицію внести зміни до 

бюджету, а саме: по Програмі покращення благоустрою Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік, в частині оплати праці, збільшивши 

планові призначення на 425,9 тис.грн.; а також збільшити планові призначення 

по опорному закладу №6 – на поточний ремонт асфальтного покриття території 

закладу в сумі 100,0 тис.грн. Загальна сума збільшення видаткової частини на 

вказані заходи складає 525,9 тис.грн. Для балансування бюджету депутат 

запропонував ці видатки передбачити за рахунок зменшення планових 

призначень по об’єкту „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 

до КНС № 2“ 

Захарченко А.О., депутат міської ради, яка запропонувала обновити 

застарілі ігрові майданчики для дітей 2-5 років, які знаходяться на території 

дошкільних навчальних закладів. Довела до відома присутніх побажання 

жителів мікрорайону АС-1 щодо якнайшвидшого окультурення березової алеї 

та облаштування там зони відпочинку. 

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що проєкт по облаштуванню 

зони відпочинку для жителів АС-1 буде реалізовано наступного року. 

 

Після обговорення, головуючий поставив на голосування пропозицію 

депутата Тристана О.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий поставив на 

голосування пропозицію щодо прийняття проєкту 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 № 665 додається). 

 



16. СЛУХАЛИ: 

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

затвердження прогнозу бюджету Пирятинської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 666 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про ранги старост. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 667 додається). 

 

18.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження передавальних актів майна Вишневецького 

закладу дошкільної освіти „Вишенька“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 668 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження передавальних актів майна Пирятинської 

станції юних техніків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 669 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Положення про конкурс на посаду 

керівників закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 осіб. 

 Депутат Дубецький Б.С. був відсутній під час голосування. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 670додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 164 „Про 

затвердження Положень про проведення конкурсу на посади директора та 

педагогічних працівників Інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді 

та спорту 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 № 671 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Статуту Пирятинського центру дитячої 

та юнацької творчості. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 672 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Статуту Вишневецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 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 № 673 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Положення про стипендії міської ради  

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади. 

Запропонувала перенести дане питання на друге пленарне засідання 

чотирнадцятої сесії для доопрацювання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття даного 

питання та перенесення на друге пленарне засідання чотирнадцятої сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти питання з розгляду та перенести на друге пленарне засідання 

чотирнадцятої сесії. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

про зміну назви та внесення змін до статуту комунального підприємства 

,,Каштан“. Запропонував зняти питання з розгляду та повернути на 

доопрацювання.  

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття даного 

питання з розгляду для доопрацювання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Зняти питання з розгляду та повернути на доопрацювання. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу, який проінформував про 

створення комунального підприємства ,,Велика Круча-сервіс“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 674 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

культурної спадщини, який проінформував про затвердження щомісячної плати 

та встановлення пільг за навчання у Пирятинській школі мистецтв на 2021-2022 

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 № 675 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Шинкаренко Л.П., представника Пирятинської міської територіальної 

виборчої комісії, яка проінформувала про визнання повноважень депутата 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1особа. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 676 додається). 

 



29. СЛУХАЛИ: 

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

про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 18 листопада 2020 року № 12. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 677 додається). 

 

30. 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 № 678 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 679 додається). 

 

32. 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. 



ВИСТУПИЛИ: 

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

інтересів з даного питання, тому участі в 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 № 680 додається). 

 

33. 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., Ящик В.М., депутати міської ради, які повідомили що мають 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 681 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження учасникам бойових дій проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 682 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 



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

який проінформував про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Європейська,150А, 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 № 683 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішень дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 549, 

№ 550. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 684 додається). 

 

37. 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 

„Про надання дозволів на розроблення 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 № 685 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до договору оренди земельних ділянок з 



Приватним сільськогосподарським підприємством „Першотравневе“ від                  

19 лютого 2018 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 686 додається). 
 

39. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення тринадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 615.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 687 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою:                 

вул. Івана Франка, с.Повстин Лубенського району 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 № 688 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження технічної документації про нормативну 

грошову оцінку 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 № 689 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Міщенку Я.І. проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення 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 № 690 додається). 

 

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

першому пленарному засіданні чотирнадцятої сесії восьмого скликання. 

 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 

 


