
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятнадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

29 вересня 2021 року № 16 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 21 депутат і Пирятинський міський голова 

 

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

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 п’ятнадцятої 

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 Криворучко В.В.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Василенка М.В. та 

Гуцаленко О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 



Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

 ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Криворучко В.В. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Шикеринець І.С., Дубецький Б.В. 

Білик Ю.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа  

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд пʼятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 43 питання. Вони оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходи 20, 21, 22, 23, 28 та сьогодні, 29 вересня 2021 

року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 43 

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині 

первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних 

послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський центр 

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

2. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 

4. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

6. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік 



8. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

9. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

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 „Питна вода Пирятинської міської 

територіальної громади“ на 2021 рік 

12. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

13. Про надання згоди на прийняття (та одночасну передачу) 

спеціалізованої комунальної техніки  

14. Про схвалення проєкту „Придбання спецтехніки для КП „Каштан“ 

15. Про затвердження передавальних актів майна Давидівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

16. Про затвердження передавальних актів майна Дейманівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

17. Про затвердження передавальних актів майна Малютинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області 

18. Про затвердження передавальних актів майна Сасинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області та Сасинівського закладу дошкільної освіти ,,Дюймовочка“ 

Пирятинської міської ради Полтавської області 

19. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради Полтавської області на списання основних засобів 

20. Про надання дозволу Пирятинському ліцею № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області на списання основних засобів 

21. Про передачу основних засобів відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424 

23. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 538 

24. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади основних засобів 

25. Про прийняття у комунальну власність державного майна, яке не 

увійшло до статутного капіталу господарських товариств 

26. Про створення комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ 

27. Про створення комунального підприємства ,,МТС-сервіс 2021“ 



28. Про звернення Пирятинської міської ради щодо впорядкування 

ціноутворення і недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ 

29. Про звернення Пирятинської міської ради щодо облаштування 

кругового руху на перехресті автошляху Р-67 та вул.Цибаня м.Пирятин 

30. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

31. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

32. Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості)  

33. Про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

34. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

35. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки 

36. Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

37. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії (перше пленарне 

засідання) Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 серпня 2021 

року № 681 

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

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16 квітня 2021 року № 390  

39. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 552 

40. Про затвердження ТОВ „СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

41. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ 

42. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“ 

43. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ„Б.О.С.-

ВІКТОРІЯ-АГРО“ 

44. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Пазюк С.Г., депутат міської ради, який запропонував доповнити порядок 

денний питанням „Про передачу функцій замовника з коригування проєктної 

документації та виконання будівельних робіт Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації по 

обʼєкту „Реконструкція та впровадження енергозберігаючих та 

енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за 

адресою: вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Пазюка С.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Ящик В.М., депутат міської ради, який запропонував доповнити порядок 

денний питанням „Про депутатський запит В.М. Ящика“. 

 

 Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Ящика В.М.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Міхєєв Д.С., депутат міської ради, який запропонував доповнити порядок 

денний питанням „Про депутатський запит Д.С. Міхєєва“. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Міхєєва Д.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО 

 



Головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому, який 

налічує 46 питань та „Різне“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання п’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради, який налічує 46 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 2 годин 30 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 Пазюк С.Г., секретар міської ради, який довів до відома 

інформацію про утворення депутатської фракції політичної партії „Довіра“ у 

Пирятинській міській раді у складі чотирьох осіб, персонально – Шикеринця 

І.С., Бартошака В.А., Близнюка В.І. та Василенка М.В. Головою фракції обрано 

Шикеринця І.С. (заява і протокол додаються). 

Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що у м.Пирятин 

розпочав роботу новий офіс Газопостачальної компанії „Нафтогаз України“. 

Відтепер жителі громади із питаннями щодо зміни постачальника газу можуть 

звертатися безпосередньо до працівників офісу за адресою: м.Пирятин 

вул.Майдан Незалежності, 2. 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський ЦПМСД 

Пирятинської міської ради“, який проінформував про внесення змін до 

Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської 

міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної 

допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв 



Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 699 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський ЦПМСД 

Пирятинської міської ради“, який проінформував про внесення змін до 

Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 

2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 700 додається). 

 

Міський голова Сімонов А.В. повернувся до зали засідань і продовжив 

головування на сесії. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Гаркавенка О.М., директора КП „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“, який проінформував про внесення змін до Програми розвитку та 

підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 701 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 702 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 703 додається). 

 

6.СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоровʼя, 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 – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 704 додається). 

 

7.СЛУХАЛИ: 

Котенка О.А., заступника міського голови, який проінформував про 

внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській територіальній громаді 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 № 705 додається). 

 

8.СЛУХАЛИ: 

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

господарства, 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 706 додається). 
 

9.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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 707 додається). 

 

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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 708 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської 

міської територіальної громади“ 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 № 709 додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади 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 № 710 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

Котенка О.А., заступника міського голови, який проінформував про 

надання згоди на прийняття (та одночасну передачу) спеціалізованої 

комунальної техніки.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 711 додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

 Крагля Є.М., завідувача сектору залучення інвестицій управління 

економіки та агропромислового розвитку, який проінформував про схвалення  



проєкту „Придбання спецтехніки для КП „Каштан“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 712 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження передавальних актів майна Давидівської 

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 – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 713 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження передавальних актів майна Дейманівської 

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 – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 714 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження передавальних актів майна 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 – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 715 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження передавальних актів майна 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 – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 716 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради Полтавської області на списання основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 717 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу Пирятинському ліцею № 4 Пирятинської 

міської ради Полтавської області на списання основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 718 додається). 
 

21. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу основних засобів відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 719 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 720 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 538. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 721 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської  



територіальної громади основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 722 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про прийняття у комунальну власність державного майна, яке 

не увійшло до статутного капіталу господарських товариств. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 723 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

про створення комунального підприємства „Пирятин-агроліс“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ящик В.М., депутат міської ради, який сказав, що на його думку, 

керівництву підприємства, насамперед, необхідно буде зробити облік лісосмуг, 

потім так організувати роботу, щоб КП було дієвим і самодостатнім, а не 

дотаційним. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який рекомендував на перспективу, 

звернутися до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської 

облдержадміністрації для можливості співфінансування заходів щодо 

обстеження та впорядкування лісів та земельних ділянок для заліснення.  

 

На засідання сесії прибув та зареєструвався депутат Хоменко О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 724 додається). 



27. СЛУХАЛИ: 

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

про створення комунального підприємства ,,МТС-сервіс 2021“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 725 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

Пирятинської міської ради щодо впорядкування ціноутворення і недопущення 

підвищення цін і тарифів на природний газ. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 726 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

Пирятинської міської ради щодо облаштування кругового руху на перехресті 

автошляху Р-67 та вул.Цибаня м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 727 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 728 додається). 

 

31. 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“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 729 додається). 

 

32. 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“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 730 додається). 

 

33. 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: 

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

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 731 додається). 

 

34. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 732 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 733 додається). 

 

36. 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) та безоплатну передачу у приватну власність. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

  



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 734 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії (перше 

пленарне засідання) Пирятинської міської ради восьмого скликання від                

25 серпня 2021 року № 681. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 735 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

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

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 16 квітня 2021 року № 390. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 736 додається). 

 

39. 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 № 552. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 737 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ „СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 



АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 738 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 739 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення 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 в голосуванні брати не буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 740 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

ТОВ„Б.О.С.-ВІКТОРІЯ-АГРО“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 741 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

передачу функцій замовника з коригування проєктної документації та 

виконання будівельних робіт Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної адміністрації по об’єкту 

„Реконструкція та впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 

технологій в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: вул.Визволення, 

2а в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 742 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

Ящика В.М., депутата міської ради, який зачитав депутатський запит до 

Пирятинського міського голови Сімонова А.В. щодо прийняття Програми 

фінансового забезпечення виконання повноважень депутатами Пирятинської 

міської ради на 2022-2024 роки.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати депутатський запит. 
 

46. СЛУХАЛИ: 

Міхєєва Д.С., депутата міської ради, який зачитав депутатський запит 

щодо можливих неправомірних дій з боку НПП „Пирятинський“, пов’язаних з 

самовільним зайняттям земельних ділянок, розташованих на території громади 

(копія депутатського запиту додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Підтримати депутатський запит. 

 

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 


