
  

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

25 травня 2022 року № 31 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутні – 19 депутатів та міський голова 

 

Відсутні:  Бартошак В.А. 

  Близнюк В.І. 

 Василенко М.В. 

 Гаркавенко О.М. 

 Захарченко А.О. 

 Ящик О.М. 

Марченко В.М. 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання тридцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „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      

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

Н.М. та Курочка О.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Йощенко В.М. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Дубецький Б.В., Міхєєв Д.С., 

Тристан О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд тридцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 22 питання. Вони обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які відбулися 19, 20, 24 та 25 травня 2022 року. 

Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 22 

питання 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 розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

3. Про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

обʼєктах міста Пирятин у літній період 2022 року 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

5. Про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

6. Про затвердження Програми створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

7. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства Готель „Пирятин“ для облаштування під тимчасове житло 

внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, на 2022 рік 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

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

територіальної громади“ на 2021-2022 роки 

10. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 



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

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424 

12. Про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12 

13. Про затвердження переможців конкурсу 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 підприємства в 

садівництві, ягідництві, молочному тваринництві 

14. Про затвердження Положення про сектор оборонної та мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради  

15. Про передачу спецодягу 

16. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 903  

17. Про внесення змін до Плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки 

19. Про надання ТОВ „ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР“ земельної ділянки в 

оренду 

20. Про надання ТОВ „Малютинці Агро“ земельної ділянки в оренду 

21. Про надання дозволу ТОВ „ЕНЕРГОРОСАГРО“ на розроблення 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності 

22. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення 

кандидатури старости в старостинських округах Пирятинської міської 

територіальної громади 

23. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „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 тридцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання, який налічує 22 питання 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 1 години без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Міський голова Сімонов А.В. нагородив депутата міської ради восьмого 

скликання Гуцаленко Олександру Миколаївну Грамотою Пирятинської міської 

ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 

соціально-економічної сфери громади та з нагоди 60-річного ювілею. Вручив 

квіти. Також нагородив Валоваженка Сергія Олександровича, начальника 

управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської 

міської ради, за високий професіоналізм, відданість справі, ідейну креативність, 

розвиток сфери культури територіальної громади та з нагоди 40-річного 

ювілею. Вручив квіти. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував провести обстеження 

дитячих майданчиків міста на наявність піску у пісочницях та, за потреби, 

завезти пісок. 

Шаповал Наталія, голова Молодіжної ради, яка відзвітувала перед 

депутатським корпусом про рік роботи Молодіжної ради. Розповіла про всі 

заходи, які вдалося організувати з червня 2021 року, акцентувала увагу на 

постійному особистому розвитку членів Ради, вдосконаленні вже набутих 

навичок. Говорила про плани на майбутнє, зокрема наголосила на необхідності 

створення Молодіжного центру. 

Сімонов А.В., міський голова, який відзначив дієвість та ентузіазм цього 

дорадчого органу та подякував її учасникам за активну життєву позицію. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який рекомендував керівництву 

Молодіжної ради активніше залучати сільську молодь до заходів, які 

проводяться у громаді, бажано із виїздом у старостинські округи. 

 

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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 177 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

„Пирятинська лікарня“, яка проінформувала 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 178 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження Програми організації рятування людей на 

водних обʼєктах міста Пирятин у літній період 2022 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 179 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 180 додається). 

 

5. 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 181 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору з питань оборонної та мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Програми 

створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади 

на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 182 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Буня О.М., директора КП „Готель „Пирятин“, внесення змін до Програми 

фінансової підтримки комунального підприємства Готель „Пирятин“ для 

облаштування під тимчасове житло внутрішньо переміщених осіб, сімей з 

дітьми, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на 

2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 



Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 183 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та 

його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 184 додається). 

 

9. 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 185 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 186 додається). 

 

11.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“ – 20 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 187 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Козін І.І., керуючого справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 188 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., керівника проєкту міжнародної технічної допомоги, яка 

проінформувала про затвердження переможців конкурсу 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 підприємства в 

садівництві, ягідництві, молочному тваринництві. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шилов, чоловік переможця конкурсу Шилової Т.Г., який, відповідаючи 

на запитання секретаря ради Пазюка С.Г., чому не встав під час вшанування 

загиблих хвилиною мовчання та під час звучання Державного Гімну, пояснив, 

що через релігійні переконання. 

 

Оскільки виникла суперечлива ситуація під час обговорення, головуючий 

поставив на голосування дане питання за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



Куча О.Є., Ящик В.М., Тристан О.В., депутати міської ради, які взяли 

участь у обговоренні. Запропонували вилучити з проєкту рішення переможця 

конкурсу Шилову Тетяну Геннадіївну (дружину виступаючого), оскільки їхня 

сім’я своєю поведінкою зневажає державні символи України та памʼять про 

загиблих Героїв і мирних жителів України.  

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію депутатів щодо 

вилучення з проєкту рішення прізвища гр. Шилової Т.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому, з 

урахуванням правки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 189 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору з питань оборонної та мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та взаємодію з правоохоронними органами 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Положення про 

сектор оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 190 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору з питань оборонної та мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та взаємодію з правоохоронними органами 

виконкому міської ради, який проінформував про передачу спецодягу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 191 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

інформаційної політики, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від                

24 грудня 2021 року № 903. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 192 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до Плану діяльності Пирятинської міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 193 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 194 додається). 

 

 

 



19. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання ТОВ „ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР“ земельної 

ділянки в оренду. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

буде (заява додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 195 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання ТОВ „Малютинці Агро“ земельної ділянки в 

оренду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 196 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „ЕНЕРГОРОСАГРО“ на 

розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки комунальної власності. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 1 особа; 

  „проти“ – 5 осіб; 

 „утрималися“ – 13 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 



22. СЛУХАЛИ: 

Козін І.І., керуючого справами, яка проінформувала про затвердження 

Порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в 

старостинських округах Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 197 додається). 

 

 

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

оголосив тридцяту сесію Пирятинської міської ради восьмого скликання 

закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 


