ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії
міської ради восьмого скликання
27 квітня 2022 року

№ 30

Обрано депутатів – 26 осіб.
Присутні – 20 депутатів та міський голова
Відсутні: Василенко М.В.
Захарченко А.О.
Шикеринець І.С.
Тарасенко Т.В.
Тристан О.В.
Марченко В.М.
Головував на сесії міський голова Сімонов А.В.
Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцять
дев’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
Дубецький Б.В.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –
Гуцаленко О.М. та Гусак О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 1 особа.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.

Депутат міської ради Дубецький Б.В. вніс пропозицію обрати лічильну
комісію у складі трьох осіб, персонально – Близнюк В.І., Міхєєв Д.С., Ящик
О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 1 особа.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.
Головуючий повідомив, що на розгляд двадцять дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 16 питань. Вони
обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які відбулися сьогодні, 27
квітня 2022 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який
налічує 16 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень,
коротких повідомлень тощо).
Порядок денний:
1. Про затвердження тарифів на соціальні послуги у Пирятинському
центрі надання соціальних послуг Пирятинської міської ради
2. Про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних
Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської
територіальної громади на 2022 рік “
3. Про затвердження „Програми покращення матеріально-технічного
забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки
України в Полтавській області на 2022 рік“
4. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2022 році
5. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального
підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році
6. Про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки“
7. Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської
територіальної громади“ на 2021-2022 роки
8. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради
на 2022 рік
9. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного
середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на
період 2021-2022 років
10. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної
громади на 2022 рік

11. Про передачу основних засобів Пирятинському ліцею №6
Пирятинської міської ради Полтавської області
12. Про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424
13. Про дострокове припинення повноважень старости Теплівського
старостинського округу
14. Про надання дозволу ТОВ „АГРОВІКА‟ на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
сільськогосподарського призначення та передачу в оренду
15. Про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) загальною площею 11,6673 га та передачу в оренду
16. Про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних документацій
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) загальною площею 3,8714 га та передачу в оренду
17. 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.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять девʼятої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання, який налічує 16 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 40 хвилин без перерви.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований регламент роботи сесії.
Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого
скликання, слово для виступу взяв депутат міської ради, голова фракції ОПЗЖ
Олександр Люльченко, який повідомив про вихід із фракції ПОЛТАВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ „ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ“ та розпуск фракції у Пирятинській міській раді.
Дубецький Б.В., депутат міської ради та член вищезазначеної партії,
приєднався та підтримав депутата Люльченка О.А.
Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував перейменувати деякі
вулиці міста на честь героїв-земляків Андрія Конопльова та Олександра
Оксанченка, яким посмертно присвоєно звання „Герой України“.
Перейшли до розгляду питань порядку денного.
1. СЛУХАЛИ:
Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони
здоровʼя, яка проінформувала про затвердження тарифів на соціальні послуги у
Пирятинському центрі надання соціальних послуг Пирятинської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 164 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Войпанюка В.К., заступника начальника штабу військової частини А1499,
який проінформував про затвердження Програми „Підтримка військової
частини Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської
міської територіальної громади на 2022 рік“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 165 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління
економіки та агропромислового розвитку, яка проінформувала про
затвердження „Програми покращення матеріально-технічного забезпечення
особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в
Полтавській області, на 2022 рік“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 166 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони
здоровʼя, яка проінформувала про затвердження Програми організації
суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно
корисних робіт у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 167 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Гаркавенка О.М., директора з економічних питань КП „Пирятинська
лікарня“, який проінформував про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської
міської ради“ у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 168 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Приймака А., начальника сектору привенції відділення поліції №1
Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Полтавській області, капітана поліції, який проінформував про
внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної
громади на 2021-2023 роки“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 169 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Порву О.В., головного спеціаліста сектору житлово-комунального
господарства, яка проінформувала про внесення змін до Програми „Питна вода
Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021-2022 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 170 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління
економіки та агропромислового розвитку, яка проінформувала про внесення
змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 171 додається).

9. СЛУХАЛИ:
Ящик І.М., головного спеціаліста відділу із земельних та екологічних
питань, яка проінформувала про внесення змін до Програми з охорони
навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської
територіальної громади на період 2021-2022 років.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 172 додається).
10.СЛУХАЛИ:
Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про
внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на
2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 173 додається).
11.СЛУХАЛИ:
Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони
здоровʼя, яка проінформувала про передачу основних засобів Пирятинському
ліцею №6 Пирятинської міської ради Полтавської області.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 174 додається).
12.СЛУХАЛИ:
Савченка В.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною
власністю, який проінформував внесення змін до рішення десятої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 175 додається).
13.СЛУХАЛИ:
Козін І.І., керуючого справами виконкому міської ради, яка
проінформувала про дострокове припинення повноважень старости
Теплівського старостинського округу.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 176 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань,
який проінформував про надання дозволу ТОВ „АГРОВІКА“ на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
сільськогосподарського призначення та передачу в оренду. Відповідаючи на
запитання депутатів, які лунали із зали, пояснив, що підставою для прийняття
рішення є заява директора ТОВ „АГРОВІКА“ Шаповала Д.Г. та ЗУ „Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 8 осіб;
„проти“ – 1 особа;
„утрималися“ – 9 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 3 особи.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

15. 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 та передачу в
оренду. Пояснив, що мова йде про землі під проєктно-польовими дорогами.
Відповідаючи на запитання депутата Гусака О.М. щодо можливості

користування польовими дорогами іншим одноосібникам, після передачі в
оренду СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“, повідомив, що такої можливості не буде,
оскільки земля перебуватиме в оренді.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 2 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 15 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 4 особи.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

16. 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 та передачу в
оренду. Пояснив, що мова йде про землі під проєктно-польовими дорогами.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 1 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 18 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

17. СЛУХАЛИ в „Різному“:
Пазюка С.Г., секретаря ради, який повідомив про усне звернення
директора КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ Гаркавенка
О.М. щодо необхідності відтермінування проведення аукціону по передачі в
оренду комунального майна підприємства. Сказав також, що дане питання
розглядалося на спільному засідання постійних комісій міської ради 27.04.2022
року, де було рекомендовано відповідальним відділам виконкому міської ради
розробити власну Методику розрахунку орендної плати на комунальне майно.
ГОЛОСУВАЛИ (шляхом підняття рук):
„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
ВИРІШИЛИ:
1. У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, рекомендувати
директору КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ Гаркавенку
О.М. відтермінувати проведення аукціону по оренді комунального майна, яке
знаходиться на балансі КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“.

2. З метою створення єдиного організаційно-економічного механізму
справляння плати за об’єкти оренди, рекомендувати відділу економіки
управління економіки та агропромислового розвитку виконкому міської ради
(Комаренко В.Д.) спільно з відділом управління комунальної власності
виконкому міської ради (Кошова Є.О.) розробити власну Методику розрахунку
орендної плати на комунальне майно.
Головуючий, міський голова Сімонов А.В., подякував усім за роботу та
оголосив двадцять девʼяту сесію Пирятинської міської ради восьмого
скликання закритою.
Міський голова

А.В. Сімонов

Секретар ради

С.Г. Пазюк

