
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання чотирнадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

01 вересня 2021 року № 15 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 20 депутатів і Пирятинський міський голова 

 

Відсутні:  Бартошак В.А., Близнюк В.І., Василенко М.В., Гуцаленко 

О.М., Марченко В.М., 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 друге пленарне засідання 

чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення протоколу сесії на першому пленарному засіданні був 

обраний секретаріат у складі двох осіб: Захарченко А.О. та Гуцаленко О.М. У 

зв’язку з відсутністю депутата Гуцаленко О.М., головуючий запропонував 

дообрати одного члена секретаріату. Секретар міської ради Пазюк С.Г. 

запропонувала кандидатуру депутата Демиденко Н.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для підрахунку голосів на першому пленарному засіданні було обрано 

лічильну комісію у складі трьох депутатів: Гаркавенка О.М., Клепач В.О. та 

Ящика В.М. Головуючий запропонував членам лічильної комісії продовжити 

роботу. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд другого пленарного засідання 

чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 

11 питань. Вони обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які відбулися 

01 вересня 2021 року, в результаті був сформований проєкт порядку денного, 

який налічує 11 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін 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 

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

дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“ 

3. Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади  

4. Про передачу на баланс Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської 

міської ради Полтавської області транспортного засобу 

5. Про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

6. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

7. Про затвердження ТОВ „СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

8. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ 

9. Про розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності 

10. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

11. Про внесення змін до договорів оренди земельних часток паїв з ТОВ 

„ПКЗ-АГРО“ 

12. 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 

другого пленарного засідання чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний другого пленарного засідання чотирнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради, який налічує 11 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 пленарного засідання провести упродовж 40 хвилин без 

перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяв депутат міської ради Тристан О.В., який 

повідомив про відмову відділу документообігу, звернень та контролю 

виконкому міської ради зареєструвати його депутатське звернення адресоване 

депутату Хоменку О.В.  

Хоменко О.В., депутат міської ради, який повідомив, що звернення 

адресовані депутатам, не реєструються у міській раді, а надсилаються 

депутатам поштою, або передаються особисто в руки.  



Сімонов А.В., міський голова, який запропонував найближчим часом 

розглянути варіант облаштування депутатської приймальні на першому поверсі 

адмінбудинку. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Плетіня С.М., голову місцевого осередку ГО ВФСТ „Колос“, який 

проінформував про внесення змін 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 691 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Програми „Стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував на наступний рік 

збільшити кількість стипендій до 30, у зв’язку із збільшенням чисельності 

громади майже удвічі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 692 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін до Положення про стипендії міської 

ради обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 693 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу на баланс Пирятинського ліцею № 4 

Пирятинської міської ради Полтавської області транспортного засобу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 694 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 695 додається). 

 

6. 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 – 1 особа. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 696 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ „СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який, відповідаючи на запитання депутатів 

щодо місця реєстрації підприємства, повідомив, що ТОВ 

„СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ зареєстроване у 

м.Києві і ПДФО сплачує за місцем реєстрації. 

Ящик В.М., депутат міської ради, який сказав, що у м.Хорол була 

аналогічна ситуація. Хорольська територіальна громада звернулася до 

керівництва з пропозицією зареєструвати товариство на території громади. 

Наразі 400 працівників підприємства сплачують ПДФО в бюджет громади. 

Гусак О.М., депутат міської ради, який запропонував зняти питання з 

розгляду для доопрацювання. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття даного 

питання з розгляду для доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання з розгляду для доопрацювання. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., депутат міської ради, який запропонував зняти питання з 

розгляду для доопрацювання, оскільки воно повʼязане з попереднім питанням. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття даного 

питання з розгляду для доопрацювання. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання з розгляду для доопрацювання. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення проєкту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 697 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про проведення земельних торгів у формі електронного 

аукціону. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 698 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до договорів оренди земельних часток 

паїв з ТОВ „ПКЗ-АГРО“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

природи, який повідомив, що комісія рекомендувала дане питання відправити 

на доопрацювання.  

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію про зняття даного 

питання з розгляду для доопрацювання. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання з розгляду та повернути на доопрацювання. 

 

12. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Йощенка В.М., депутата міської ради, який запитав, чи планується в 

поточному році залучати ТОВ „Альтком“ до проведення ямкового ремонту 

доріг громади у рамках договорів соціального партнерства. 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який запитав, чи буде продовжено 

облаштування тротуару по вул.Успенська. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який, відповідаючи на запитання депутата 

Йощенка В.М., повідомив, що з ТОВ „Альтком“ наразі проводяться 

перемовини по вирішенню порушеного ним питання. Щодо облаштування 

тротуару, повідомив, що на даний час дійсно проводиться поточний ремонт 

тротуару по вул. Успенська. Планується виконати роботи від вул. Соборна до 

вул. Абаканська. 

 

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

оголосив чотирнадцяту сесію закритою. 

 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


