
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцять п’ятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

26 січня 2022 року № 26 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 21 депутат та міський голова 

 

Відсутні: Захарченко А.О. 

 Тарасенко Т.В. 

 Ящик В.М. 

 Ящик О.М 

Марченко В.М. 

 

Головував на сесії голова Пирятинської міської ради Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцять п’ятої 

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 міської ради 

Криворучко В.В.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Близнюк 

В.І., Клепач В.О. 

 

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 – Міхєєв Д.С., Йощенко В.М., Тристан 

О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб; 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд двадцять пʼятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 57 питань. Вони обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які відбулися 17,18,19,20 та 26 січня 2022 

року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 57 

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

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

2. Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської 

територіальної громади“ на 2021-2022 роки 

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

розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

5. Про затвердження Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік 

6. Про затвердження Програми „Молодь Пирятинщини на 2022 рік“ 

7. Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2022 рік 

8. Про затвердження Програми підтримки діяльності комунального 

підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади на 2022–2024 роки“ 

9. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

10. Про перерахування коштів гранту в дохід бюджету Пирятинської 

міської територіальної громади 

11. Про внесення змін до рішення п’ятдесят сьомої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 липня 2019 року № 262 

12. Про затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла 

для лікарів ЗПСЛ та компенсації виплат за найм житла Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ 



13. Про затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла 

для лікарів та компенсації виплат за найм житла 

14. Про передачу квартир придбаних для тимчасового користування 

внутрішньо переміщеним особам на баланс КП „Каштан“ 

15. Про затвердження Порядку забезпечення безоплатним 

зубопротезуванням та безоплатними ліками за рецептами лікарів громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок субвенції з 

обласного бюджету 

16. Про надання соціальних послуг Пирятинським центром надання 

соціальних послуг Пирятинської міської ради 

17. Про погодження положень структурних підрозділів Пирятинського 

центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради 

18. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період 

19. Про втрату чинності рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 471 

20. Про затвердження Переліку вулиць, провулків, площ на території 

населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади Лубенського 

району Полтавської області 

21. Про передачу майна закладів загальної середньої освіти Пирятинської 

міської ради Полтавської області 

22. Про прийняття (та одночасну передачу) мультифункціонального 

спортивного майданчика по вул. Європейська, 4А, 4Б в м.Пирятин Лубенського 

району Полтавської області 

23. Про безоплатну передачу майна з балансу комунального підприємства 

„ЧИСТИЙ СТРУМОК“ 

24. Про безоплатну передачу майна з балансу КП „МАЛЮТИНСЬКЕ“ 

25. Про безоплатну передачу майна з балансу КП „ТЕПЛІВСЬКЕ“ 

26. Про безоплатну передачу майна з балансу КП „СМОТРИКІВСЬКЕ“ 

27. Про безоплатну передачу майна КП „ГЖЕД с.В.Круча“ комунальному 

підприємству „Велика Круча-сервіс“ 

28. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 935 

29. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

30. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

31. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

32. Про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

33. Про затвердження громадянину Божку Ю.І. проєкту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 



34. Про затвердження комунальному підприємству „Пирятинський 

міський водоканал“ проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її в постійне користування 

35. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 941 

36. Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 730 

37. Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 728 

38. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 777 

39. Про затвердження громадянці Іващенко О.А. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

40. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

41. Про надання дозволу ТОВ „Пирятинський делікатес“ на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

42. Про прийняття у комунальну власність земельних ділянок водного 

фонду із розміщеними на них водними об’єктами 

43. Про надання дозволу громадянці Коріневській Н.П. на розроблення 

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для ведення фермерського господарства 

44. Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Омелюх С.В. 

45. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Омелюх С.В. 

46. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

47. Про затвердження ТОВ „КП ТЕПЛО“ технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)  

48. Про надання дозволу ТОВ „Оператор газотранспортної системи 

України“ на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

49. Про надання дозволу громадянину Донченку Р.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та 

випасання худоби 

50. Про розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

51. Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2021 року № 855 

52. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 623 



53. Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради від 24 листопада 2021 року № 838 

54. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 940 

55. Про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) загальною площею 3,8714 га 

56. Про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) загальною площею 11,6673 га 

57. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

58. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

Оскільки від присутніх не надійшло пропозицій та зауважень до порядку 

денного, головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять п’ятої сесії 

міської ради, який налічує 57 питань та „Різне“. 

 

На засідання сесії прибув та зареєструвався депутат Гусак О.М. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 2 хв. 

для виступів в обговоренні - до 2 хв. 

питання-відповіді - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 2 годин без перерви. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Міський голова Сімонов А.В. вручив депутату міської ради, директору 

Пирятинського сирзаводу Володимирові Бартошаку Почесну грамоту та медаль 

„Патріот незалежної України“ від Всеукраїнської організації ветеранів 

Афганістану та АТО. 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяв депутат міської ради Гусак О.М., який 

звернувся до керівництва ради з проханням провести інформування населення 

щодо цивільного захисту, зокрема, про місце знаходження та наявність на 

території громади протирадіаційних та інших видів укриттів. 

Гаркавенко О.М., депутат міської ради, який порушив питання щодо 

оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я. Мова йшла про 

те, що з 1 січня 2022 року вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів 

України, яка передбачає збільшення розміру оплати праці медичного персоналу 

первинної ланки медицини. Керівник установи поцікавився, чи міська рада має 

намір виділяти додаткові кошти на підвищення заробітної плати медикам. 

Сімонов А.В., міський голова, прокоментував ситуацію та пояснив, що 

проблем із виплатами заробітної плати лікарям первинної ланки медицини 

немає. Дещо складніша ситуація з працівниками медичних закладів у сільських 

населених пунктах, оскільки, відповідно до медичної реформи, вони 

підпадають під скорочення. Всупереч цьому, керівництво міської ради зберегло 

мережу ФАПів, тому на даний час вони повністю утримуються за рахунок 

бюджету громади. На 2022 рік у бюджеті міської територіальної громади 

передбачено близько 4 мільйонів гривень для фінансування сільських медичних 

закладів. У свою чергу, комунальним підприємством „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомогиׅ“ було проведено моніторинг 

завантаженості працівників у сільських ФАПах. Оскільки рівень 

завантаженості різний, керівництвом було прийняте рішення про переведення 

менш завантажених працівників на 0,75% ставки, але у звʼязку із прийняттям 

вищезгаданої Постанови КМУ, медики не будуть отримувати меншу заробітну 

плату. 

Тристан О.В., депутат міської ради, який повідомив про звернення 

жителів сіл Теплівка та Смотрики стосовно роботи відділень Укрпошти в цих 

населених пунктах. Зі слів жителів, пошта працює один раз на тиждень з 10:00 

до 12:00 години, у зв’язку з таким графіком, більшість жителів не встигають 

отримати пенсію та оплатити комунальні послуги. Дана проблема є типовою 

для більшості сіл нашої громади.  

Сімонов А.В., міський голова, який доручив заступнику міського голови з 

питань діяльності виконкому Мельниченку М.В. вивчити дане питання та 



провести відповідну роботу, а саме: сформувати робочу групу з депутатів та 

ініціювати зустріч з керівництвом Укрпошти, для вирішення ситуації що 

склалася. 

Батіщева О.М., представник громадськості, яка запитала у міського 

голови, як вирішуються питання, які були порушені активістами на попередніх 

сесійних засіданнях, а саме: щодо відкриття аптеки та руху громадського 

транспорту по вул.Гагаріна, облаштування переходу через залізничні колії у 

мікрорайоні Завокзалля. 

Сімонов А.В., міський голова, відповідаючи на запитання, повідомив, що 

всі раніше порушені питання він особисто тримає на контролі. Деякі 

вирішуються, але є обставини, які потребують певного часу для позитивного 

вирішення. 

Кірсанова Л., представник громадськості, яка запропонувала депутатам 

міської ради прийняти відповідні міри, щоб на своєму рівні посприяти 

зупиненню дії проєкту Закону № 6508 від 06.01.2022 року „Про внесення змін 

до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження 

карантину“. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський ЦПМСД“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 1 додається). 

 

Депутат Гаркавенко О.М. залишив сесійну залу та здав пульт для 

голосування.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера КП „Пирятинський міський 

водоканал“, яка проінформувала про внесення змін до Програми „Питна вода 

Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Курочка О.С., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 2 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Холода О.О., завідувача сектору управління мережею культурно-

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 3 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про затвердження Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 5 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про затвердження Програми „Молодь Пирятинщини на 2022 

рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 6 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 7 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала, про затвердження Програми підтримки діяльності 

комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади на 2022–

2024 роки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 9 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про перерахування коштів гранту в дохід бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 10 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала, про внесення змін до рішення п’ятдесят сьомої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 липня 2019 року 

№262. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 11 додається). 

 

 

 



12. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський ЦПМСД“, яка 

проінформувала про затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) 

житла для лікарів ЗПСЛ та компенсації виплат за найм житла Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 12 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський ЦПМСД“, яка 

проінформувала про затвердження Порядку забезпечення винаймання (оренди) 

житла для лікарів та компенсації виплат за найм житла. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 13 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу квартир придбаних для тимчасового 

користування внутрішньо переміщеним особам на баланс КП „Каштан“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 14 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про затвердження Порядку забезпечення 

безоплатним зубопротезуванням та безоплатними ліками за рецептами лікарів 



громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок 

субвенції з обласного бюджету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 15 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про надання соціальних послуг Пирятинським 

центром надання соціальних послуг Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 16 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про погодження положень структурних 

підрозділів Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 17 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника відділу документообігу, звернень та 

контролю, яка проінформувала про затвердження розпоряджень міського 

голови, прийнятих в міжсесійний період. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 18 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про втрату чинності рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 471. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 19 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Переліку вулиць, провулків, площ на 

території населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 20 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про передачу майна закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради Полтавської області. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

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

інтересів з даного питання, тому участі у обговоренні та голосуванні брати не 

буде. 

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

інтересів з даного питання, тому участі у обговоренні та голосуванні брати не 

буде. 



Шикеринець І.С., депутат міської ради, який запитав, як буде 

проводитися списання майна після передачі його закладам загальної середньої 

освіти. 

Кеда С.Ю., начальник фінансового управління, яка, відповідаючи на 

запитання, пояснила, що списання буде проводити бухгалтер закладу, 

відповідно акту виконаних робіт. 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 21 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про прийняття (та одночасну передачу) 

мультифункціонального спортивного майданчика по вул. Європейська, 4А, 4Б в 

м.Пирятин Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 22 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу майна з балансу 

комунального підприємства „ЧИСТИЙ СТРУМОК“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 23 додається). 

 



24. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу майна з балансу 

КП „МАЛЮТИНСЬКЕ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 24 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про безоплатну передачу майна з балансу 

КП „ТЕПЛІВСЬКЕ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 25 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала, яка проінформувала про безоплатну 

передачу майна з балансу КП „СМОТРИКІВСЬКЕ“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 26 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала, яка проінформувала про безоплатну 

передачу майна КП „ГЖЕД с.В.Круча“ комунальному підприємству „Велика 

Круча-сервіс“. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 27 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала, про внесення змін до рішення двадцять 

третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 

року № 935. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 28 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

інтересів з даного питання, тому участі у обговоренні та голосуванні брати не 

буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 29 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 30 додається). 

 

31. 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 31 додається). 

 

32. 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 32 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянину Божку Ю.І. проєкту 

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 № 33 додається). 

 

34. 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Курочка О.С., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

інтересів з даного питання, тому участі у обговоренні та голосуванні брати не 

буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 34 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 941. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 35 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 730. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 36 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 728. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 37 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 777. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 38 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянці Іващенко О.А. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 39 додається). 

 

 

 



40. 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 40 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „Пирятинський делікатес“ на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

інтересів з даного питання, тому участі у обговоренні та голосуванні брати 

не буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 41 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про прийняття у комунальну власність земельних ділянок 

водного фонду із розміщеними на них водними об’єктами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 42 додається). 



43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянці Коріневській Н.П. на 

розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для ведення фермерського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 43 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Омелюх С.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 44 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Омелюх С.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 45 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про проведення земельних торгів у формі електронного 

аукціону. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 46 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження ТОВ „КП ТЕПЛО“ 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 – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 47 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „Оператор газотранспортної 

системи України“ на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 48 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянину Донченку Р.В. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

сінокосіння та випасання худоби. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., депутат міської ради, який запропонував під час 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



сінокосіння та випасання худоби, зазначити у рішенні та договорі оренди: „без 

права зміни цільового призначення та угідь земельної ділянки“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 49 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення проєкту 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 № 50 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2021 року 

№855. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 51 додається). 

 

52. 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 № 623. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 52 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради від 24 листопада 2021 року № 838. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

інтересів з даного питання, тому участі у обговоренні та 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 № 53 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 940. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 54 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 3,8714 га. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 1 особа; 

  „проти“ – 8 осіб; 



 „утрималися“ – 11 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 11,6673 га 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 0 осіб; 

  „проти“ – 10 осіб; 

 „утрималися“ – 9 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

57. 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). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 55 додається). 

 

 

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

оголосив двадцять пʼяту сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 


