
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцять сьомої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

23 лютого 2022 року № 28 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутні – 23 депутати та міський голова.  

 

Відсутні:   Міхєєв Д.С. 

   Ящик О.М. 

 

 

Головував на сесії секретар ради Пазюк С.Г. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцять сьомої 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат міської ради 

Демиденко Н.М.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – 

Криворучко В.В., Василенко М.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Демиденко Н.М. внесла пропозицію обрати 

лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально – Гусак О.М., Куча О.Є. та 

Тристан О.Є. 

 

Марченко В.М. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд двадцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 86 питань. Вони 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які відбулися 14, 15, 16, 17 та 

сьогодні, 23 лютого 2022 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку 

денного, який налічує 86 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження проміжного звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021-

2022 роки за 2021 рік 

2. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

3. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік 

4. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих та 

спортивних майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 

2021 рік 

5. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних 

суспільно корисних робіт у 2021 році 

6. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства 

„Каштан“ на 2021 рік 

7. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації рятування людей на водних обʼєктах міста Пирятина у 

літній період 2021 року 

8. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської територіальної громади на виконання заходів „Програми 



розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік“ 

9. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік 

10. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми підтримки Лубенської районної ради на 2021 рік 

11. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської територіальної громади на виконання заходів Програми 

покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів 

Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які беруть участь в 

операції об’єднаних сил на сході України, на 2021 рік 

12. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Безпечна громада на 2021 рік“ 

13. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської 

ради на 2021 рік“ 

14. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка 

розташована на території Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік“ 

15. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Пирятинській 

міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, за 2021 рік 

16. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятин-

агроліс“ на 2021 рік 

17. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій та території 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ на 2021 рік 

18. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської 

територіальної громади в 2021 році 

19. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 



Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський 

центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 

2021 році 

20. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

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 

21. Про затвердження звіту Програми ,,Всебічний захист соціально-

економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з 

інвалідністю на 2021рік“ 

22. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“ 

23. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

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, 

за 2021 рік 

24. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 

роки, за 2021 рік 

25. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

26. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році   

27. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році 

28. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік“ 



29. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення 

населення на 2021 рік 

30. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2021 рік 

31. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка управління Державної казначейської служби України у 

Пирятинському районі Полтавської області“ 

32. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік 

33. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році 

34. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Опікуємося освітою“ на 2021 рік 

35. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки „Юні 

патріоти Пирятинщини“, у 2021 році 

36. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

територіальної громади у 2021 році“ 

37. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2021 рік 

38. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми Правової освіти та безоплатної правової допомоги населенню 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, у 2021 році 

39. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки“, у 2021році 

40. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

„Програми підтримки енергомодернізації ОСББ на 2020 - 2021 роки“, у 2021 

році 



41. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

„Програми сприяння створенню ОСББ на 2021 рік“ 

42. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів „Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022років“, у 2021 році 

43. Про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

44. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

45. Про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів „Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки“ за 2021 рік 

46. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської територіальної громади за 2021 рік 

47. Про комісію з відбору учасників проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків 

доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-

орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємництва в 

садівництві, ягідництві, молочному тваринництві 

48. Про внесення змін до Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік  

49. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

50. 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 2022 році 

51. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2022 рік 

52. Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної 

бази комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік 

53. Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської 

ради“ у 2022 році 

54. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2022 рік 

55. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 



56. Про передачу відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської 

ради в оперативне управління та на баланс основних засобів 

57. Про передачу КП „Пирятинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ в оперативне управління та на баланс 

основних засобів  

58. Про передачу Управлінню культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Пирятинської міської ради в оперативне управління та на баланс 

основних засобів  

59. Про передачу в господарське віддання та на баланс КП „Каштан“ 

основних засобів 

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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424  

61. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 933 

62. Про затвердження актів приймання-передачі з проведення оцінки 

основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів централізованого 

водопостачання  

63. Про внесення змін до Положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради  

64. Про внесення змін до Статуту Куріньківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області 

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

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 274 

66. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

,,Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ 

67. Про погодження структури Комунального підприємства 

,,Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ 

68. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 906 

69. Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються 

через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради 

70. Про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  

71. Про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)     

72. Про затвердження учасникам бойових дій проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   

73. Про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та безоплатну передачу у приватну власність 

74. Про надання дозволу громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



75. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам 

76. Про затвердження комунальному підприємству „Каштан“ проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в постійне 

користування 

77. Про надання дозволу Пирятинській районній спілці споживчих 

товариств на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду 

78. Про укладення договору оренди земельної ділянки з АТ „Укртелеком“ 

79. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянином 

Скочком В.І. 

80. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з громадянином 

Скочком В.І. 

81. Про укладення договору сервітуту земельної ділянки з громадянкою 

Феденко Л.М. 

82. Про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянкою 

Колісник О.М. 

83. Про укладення договорів оренди земельних ділянок з Товариством з 

обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“ 

84. Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянином 

Воробей М.О. 

85. Про внесення змін до рішень сесій Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

86. Про внесення змін до рішення № 5 виконавчого комітету 

Вікторійської сільської ради народних депутатів від 15 лютого 1996 року 

87. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –24 особи; 

  „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“ – 24 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради, який налічує 86 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 2 хв. 

для виступів в обговоренні – до 2 хв. 

питання-відповіді – в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 3 годин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брало участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Міський голова, Сімонов А.В., нагородив Діжука Василя Анатолійовича, 

голову Пирятинської громадської організації ветеранів Афганістану, Грамотою 

Полтавської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану, за 

багаторічну активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у 

розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді та з нагоди 33-ої 

річниці виведення військ з Афганістану і Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав. Грамоту Полтавської обласної організації 

Української спілки ветеранів Афганістану отримав також Зайченко Сергій 

Олександрович, ветеран війни в Афганістані, за плідну трудову діяльність, 

активну життєву позицію, патріотичне виховання молоді, особистий внесок у 

вирішення проблем ветеранів війни. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяв Грицун О.В., військовий комісар, який 

повідомив, що на території Лубенського району формується загін Сил 

територіальної оборони, який виконуватиме певні завдання на території району. 

До нього можуть вступати люди віком від 18 до 60 років. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що завдяки 

депутатському зверненню щодо збереження цільового призначення земель 

водного фонду, які розташовані на території колишньої Дейманівської сільської 

ради, в руслі пересихаючого водотоку під назвою Гнилогуз та прибережної 

території, збережено статус даних земель. Надалі ці землі будуть відноситися 

до природоохоронних земель, які в подальшому необхідно передати 

Національному природному парку „Пирятинський.“ 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Титаренко О.М., бухгалтера КП „Пирятинський міський водоканал“, яка 

проінформувала про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“ 

на 2021-2022 роки, за 2021 рік. 

 

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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 65 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 66 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Люльченко О.А., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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

буде. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 67 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих 

та спортивних майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 68 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

оплачуваних суспільно корисних робіт у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 69 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми покращення матеріально-технічної бази комунального 

підприємства „Каштан“ на 2021 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 70 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми організації рятування людей на водних обʼєктах міста 

Пирятина у літній період 2021 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 23 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 71 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської територіальної громади на виконання заходів 

„Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ящик В.М., депутат міської ради, який порушив питання щодо 

руйнування асфальтового покриття дороги до с. Вишневе ваговозами по              

40-45 тон. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 72 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки, яка проінформувала про 

затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 



Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми 

діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 73 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми підтримки Лубенської районної ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 74 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 75 додається). 

 

 

 



12. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору оборонної та мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, який 

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Безпечна громада на 2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 76 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору оборонної та мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, який 

проінформував про звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми 

„Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на 

2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 77 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Любченка О.М., т.в.о. начальника фінансово-економічної служби 

військової частини А-1499, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми „Підтримка військової 

частини Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 78 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

контролю, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Пирятинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, за 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 79 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Кучерявенко Ю.В., бухгалтера КП „Пирятин-агроліс“, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 

„Пирятин-агроліс“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 80 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій та 

території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним 

підприємством „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 81 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської 

міської територіальної громади в 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 82 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 83 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 84 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Бражник Т., бухгалтер Відокремленого підрозділу Організації ветеранів 

України у Пирятинській міській територіальній громаді, яка проінформувала 

про затвердження звіту Програми ,,Всебічний захист соціально-економічних 

прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, осіб з інвалідністю 

на 2021рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дубецький Б.В., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

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

буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 85 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Енергоефективність та енергозбереження на об’єктах 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 

рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 98 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 86 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Михайлик М.М., бухгалтера місцевого осередку ГО ВФСТ „Колос“, яка 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 



заходів 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 – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 87 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми щодо запобігання 

поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської 

територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 роки, за 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 88 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 89 додається). 

 



26. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми організації харчування 

хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році.   

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 90 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми організації харчування 

хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році.   

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 91 додається). 

 
28. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника Пирятинського РС ГУ ДСНС, який 

проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 92 додається). 



29. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 93 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 94 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Малюкіну О.О., в.о. начальника відділу звітності та бухгалтерського 

обліку Управління Державної казначейської служби у Пирятинському районі, 

яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Підтримка управління Державної казначейської служби 

України у Пирятинському районі Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 95 додається). 

 



32. СЛУХАЛИ: 

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

проінфомувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 96 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

проінфомувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 97 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

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

проінфомувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Опікуємося освітою“ на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 98 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

проінфомувала про затвердження проміжного звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 



виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки „Юні 

патріоти Пирятинщини“, у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 99 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

проінфомувала про затвердження звіту про надходження та використання 

коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання 

заходів Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 

міської територіальної громади у 2021 році“. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 100 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми висвітлення діяльності 

Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 101 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

Савченка С., головного юриста сектору Пирятинського бюро правової 

допомоги, який проінформував про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 



виконання заходів Програми Правової освіти та безоплатної правової допомоги 

населенню Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, у 

2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 102 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Єщенка О.Р., поліцейського офіцера громади, який проінформував про 

затвердження проміжного звіту про надходження та використання коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки“, у 2021році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 103 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 

використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів „Програми підтримки енергомодернізації ОСББ на 2020 – 

2021 роки“, у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 104 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про затвердження звіту про надходження та 



використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

виконання заходів „Програми сприяння створенню ОСББ на 2021 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 105 додається). 

 
42. СЛУХАЛИ: 

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

господарства, яка проінформувала про затвердження проміжного звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів „Програми з охорони 

навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської 

територіальної громади на період 2021-2022років“, у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 106 додається). 

 
43. СЛУХАЛИ: 

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

культурної спадщини, який проінформував про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів Програми культурно-мистецьких 

заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 107 додається). 

 
 
 



44. СЛУХАЛИ: 

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

інформації, який проінформував про внесення змін до Програми інформатизації 

Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 108 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

інформації, який проінформував про затвердження проміжного звіту про 

надходження та використання коштів бюджету Пирятинської міської 

територіальної громади на виконання заходів „Програми інформатизації 

Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки“ за 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 109 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки, яка проінформувала про 

виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

територіальної громади за 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 110 додається). 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

 

 



47. СЛУХАЛИ: 

Повшедного П.В., завідувача сектору агропромислового розвитку, який 

проінформував про комісію з відбору учасників проєкту ЄС „Розбудова 

ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської 

громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів 

та еко-орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємництва в 

садівництві, ягідництві, молочному тваринництві. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 111 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про  внесення змін до Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 

рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 112 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

проінфомував 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. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 113 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

проінфомував 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 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 22 особи; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 114 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 115 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2022 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тристан О.В., депутат міської ради, який запропонував вилучити з 

Програми пункт, яким передбачено виділення коштів на ремонт бульдозера. 

Натомість, на умовах співфінансування з обласним бюджетом, запропонував 

придбати нову техніку. 

Хоменко О.В., депутат міської ради, який сказав, що без бульдозера КП 

„Каштан“ не обійтися, оскільки ця техніка задіяна щодня. Запропонував купити 

бувший у використанні бульдозер у гарному стані. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який рекомендував вивчити питання 

залучення техніки сторонніх організацій. 

Ящик В.М., депутат міської ради, який сказав, що процедура придбання 

нової техніки затягнеться на рік і більше, тому, на його думку, необхідно 

виділити кошти на капітальний ремонт бульдозера. 



Сімонов А.В., міський голова, який рекомендував голові постійної комісії з 

питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв'язку та сфери послуг Хоменкові О.В. взяти дане питання на 

особистий контроль. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 116 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г. 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 117 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 118 додається). 

 

 

 



55. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на 

сесії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 119 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради в оперативне управління та на баланс основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 120 додається). 

 

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

ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г. 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ в оперативне управління та на 

баланс основних засобів.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні –7 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 121 додається). 

 
58. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу Управлінню культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Пирятинської міської ради в оперативне управління та на 

баланс основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 122 додається). 

 
59. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу в господарське віддання та на баланс КП 

„Каштан“ основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 123 додається). 

 
60. 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“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 124 додається). 

 



61. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста сектору ЖКГ, яка проінформувала про 

внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 933. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 125 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста сектору ЖКГ, яка проінформувала про 

затвердження актів приймання-передачі з проведення оцінки основних засобів, 

матеріальних та нематеріальних активів централізованого водопостачання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –6 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 126 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Положення про відділ освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 127 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Статуту Куріньківської 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 –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 128 додається). 

 
65. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 274. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 129 додається). 

 

66. СЛУХАЛИ: 

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

проінформував про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

,,Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 130 додається). 

 

67. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про погодження структури Комунального 

підприємства ,,Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 131 додається). 



68. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про  внесення змін до рішення двадцять третьої 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року 

№906. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 132 додається). 

 

69. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора ЦНАПу, яка проінформувала про 

затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 133 додається). 

 

70. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам проєктів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Захарченко А.О., Пазюк С.Г., депутати міської ради, які повідомили що 

мають конфлікт інтересів з даного питання, тому участі в обговоренні та 

голосуванні брати не будуть. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –5 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 134 додається). 

 

 



71. 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 –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 135 додається). 

 

Депутат Ящик В.М. залишив сесійну залу та здав пульт для голосування.  

 

72. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження учасникам бойових дій проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 136 додається). 

 

73. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження громадянам технічної документації 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 –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 137 додається). 

 

74. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про надання дозволу громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 138 додається). 

 

75. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу 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 –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 139 додається). 

 

76. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження комунальному підприємству „Каштан“ 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в 

постійне користування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 140 додається). 

 

77. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу Пирятинській районній спілці 

споживчих товариств на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 141 додається). 

 

78. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з АТ 

„Укртелеком“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 142 додається). 

 

79. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Скочком В.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 143 додається). 

 

80. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору сервітуту земельної ділянки з 

громадянином Скочком В.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 144 додається). 

 



81. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору сервітуту земельної ділянки з 

громадянкою Феденко Л.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 145 додається). 

 

82. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з 

громадянкою Колісник О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 146 додається). 

 

83. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договорів оренди земельних ділянок з 

Товариством з обмеженою відповідальністю „ПКЗ-АГРО“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 147 додається). 

 

84. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про припинення договору оренди земельної ділянки з 

громадянином Воробей М.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 148 додається). 

 

85. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішень сесій Пирятинської міської 

ради восьмого скликання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 149 додається). 

 

86. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення № 5 виконавчого комітету 

Вікторійської сільської ради народних депутатів від 15 лютого 1996 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні –3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 150 додається). 

 

87. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Ащаулова М.Є., представника громадського об’єднання „Лубенський 

шлях“, щодо передачі в користування та обслуговування газотранспортних 

мереж низького та середнього тиску у розпорядження Пирятинської 

територіальної громади з подальшим створенням спільного комунального 

підприємства в Лубенському районі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Хоменко О.В., голова постійної комісії з питань містобудування,  



будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, звʼязку та сфери 

послуг, який запросив виступаючого на найближче засідання комісії для 

обговорення даного питання та прийняття відповідних конкретних рішень. 

 

Головуючий, секретар ради Сергій Пазюк, подякував усім за роботу та 

оголосив двадцять сьому сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 


