ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання тридцять першої сесії
міської ради восьмого скликання
24 червня 2022 року

№ 32

Обрано депутатів – 26 осіб.
Присутні – 22 депутати та міський голова
Відсутні: Василенко М.В.
Гаркавенко О.М.
Захарченко А.О.
Марченко В.М.
Головував на сесії міський голова Сімонов А.В.
Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання тридцять
першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.
ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.
Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи:
секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат міської ради Куча
О.Є.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Криворучко В.В.,
Дубецький Б.В.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 осіба;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 2 особи.
Не брали участі у голосуванні – 0 осіб.

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.

Депутат міської ради Куча О.Є. вніс пропозицію обрати лічильну комісію
у складі трьох осіб, персонально – Жданов О.І., Шикеринець І.С. та Ящик В.М.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 1 особа;
„утрималися“ – 1 особа.
Не брали участі у голосуванні – 0 осіб.

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.
Головуючий повідомив, що на розгляд тридцять першої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 29 питань. Вони
обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які відбулися 20, 21, 23 та
сьогодні, 24 червня 2022 року. Таким чином був сформований проєкт порядку
денного, який налічує 29 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для
оголошень, коротких повідомлень тощо).
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального
підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Пирятинської міської ради“ у 2022 році
2. Про внесення змін до Програми „Забезпечення цивільного захисту
жителів Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік“
3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального
підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік
4. Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської
територіальної громади“ на 2021-2022 роки
5. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою
Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік
6. Про внесення змін до Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“
7. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та
соціального забезпечення населення на 2022 рік
8. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради
на 2022 рік
9. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної
громади на 2022 рік
10. Про присвоєння рекреаційній зоні в с.Велика Круча Лубенського
району Полтавської області імені Героя України Олександра Оксанченка
11. Про передачу на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської
ради Великокручанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини
12. Про внесення змін до видів економічної діяльності комунального
підприємства „Велика Круча – Сервіс“
13. Про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424

14. Про надання дозволу на списання багатоквартирних житлових
будинків з балансового обліку КП „Каштан“
15. Про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на
списання основних засобів
16. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської
міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 906
17. Про передачу непродовольчих товарів (ковдр) юридичним особам
соціальної сфери
18. Про затвердження старости Теплівського старостинського округу
19. Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії Пирятинської
міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 903
20. Про реорганізацію Пирятинської станції юних натуралістів Пирятинської
міської ради Полтавської області
21. Про скасування рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 129
22. Про скасування рішення сімнадцятої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року № 796
23. Про перейменування централізованої бухгалтерії Управління
культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради
24. Про внесення доповнень до рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133
25. Про передачу спецодягу та матеріалів
26. Про розірвання побратимських відносин з містом Абакан російської
федерації
27. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської
міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 137
28. 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
29. 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
30. Різне
Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 23 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 тридцять першої
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 23 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять першої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання, який налічує 29 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 1 години без перерви.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 23 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований регламент роботи сесії.
Слово для виступу взяв Куча О.Є., депутат міської ради, який
рекомендував керівництву міської ради звернути увагу на роботу торгівельних
точок міста, які здійснюють торгівлю до 1:00 години, тобто під час дії
комендантської години.
Перейшли до розгляду питань порядку денного.
1. СЛУХАЛИ:
Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський ЦПМСД“, яка
проінформувала про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної
допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 198 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Клименка Ю.В., начальника Пирятинської пожежно-рятувальної частини,
який проінформував про внесення змін до Програми „Забезпечення цивільного
захисту жителів Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 199 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Коверду В.В., директора Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“,
який проінформував про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 200 додається).
4. СЛУХАЛИ:
Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка
проінформувала про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської
міської територіальної громади“ на 2021-2022 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 201 додається).
5. 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“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 202 додається).
6. 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 внесення змін до Програми
„Територіальна оборона на 2022 рік“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 203 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Моторну І.І., провідного спеціаліста відділу соціального захисту та
охорони здоровʼя, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної
програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022
рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 204 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки, яка
проінформувала про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської
міської ради на 2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.

Не брали участі у голосуванні – 1 особа.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 205 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про
внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на
2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 206 додається).
10.СЛУХАЛИ:
Зергані М.І., начальника відділу містобудування та архітектури, яка
проінформувала про присвоєння рекреаційній зоні в с.Велика Круча
Лубенського району Полтавської області імені Героя України Олександра
Оксанченка.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 207 додається).
11.СЛУХАЛИ:
Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка
проінформувала про передачу на баланс виконавчого комітету Пирятинської
міської ради Великокручанської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 208 додається).

12. СЛУХАЛИ:
Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка
проінформувала про внесення змін до видів економічної діяльності
комунального підприємства „Велика Круча – Сервіс“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 209 додається).
13.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.
ВИСТУПИЛИ:
Сімонов А.В., міський голова, який пояснив, що зміни в рішення
вносяться з метою надання в оренду ТОВ „Пирятинський делікатес“ спортзалу
в с.Дейманівка площею 680,0 м2 для використання під складське приміщення
(зберігання готової продукції).
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 1 особа.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 210 додається).
14. СЛУХАЛИ:
Коверду О.Г., юрист-консульта КП „Каштан“, яка проінформувала про
надання дозволу на списання багатоквартирних житлових будинків з
балансового обліку КП „Каштан“.
ВИСТУПИЛИ:
Хоменко О.В., депутат міської ради, голова комісії з питань
містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
звʼязку та сфери послуг, який сказав, що дане питання виносилося на
обговорення постійних комісій ще у 2017 році, але позитивне рішення по
даному питанню не було прийняте, оскільки на той час не були укладені
договори про надання послуг між КП „Каштан“ та жителям багатоквартирних

будинків. На даний час немає підстав відмовляти, оскільки договори укладені
майже з усіма жителями багатоквартирних будинків.
Котенко О.А., заступник міського голови з питань діяльності виконкому,
який сказав, що відповідно до чинного законодавства, з травня 2020 року,
утримувати багатоквартирні будинки повинна або управляюча компанія, або
створене ОСББ, тому із жителями багатоквартирних будинків постійно
проводилися зустрічі щодо створення ОСББ. На жаль, до цього часу, більшість
з них не обрали жодну з моделей організації договірних відносин.
Міський голова Сімонов А.В. тимчасово залишив залу засідань, право
ведення сесії передав секретарю ради Пазюку С.Г.
Коверда О.Г., юрист-консульт КП „Каштан“, яка, відповідаючи на
запитання Кучі О.Є. щодо подальшого утримання будинків до моменту обрання
управителя чи створення ОСББ, повідомила, що комунальне підприємство і
надалі буде надавати послуги з обслуговування будинку та прибудинкової
території, відповідно до укладених договорів.
Міський голова повернувся до зали засідань і продовжив головування на
сесії.
Курочка О.С., депутат міської ради, який сказав, що у багатоквартирних
будинках стоять загальнобудинкові лічильники тепла. Там де створене ОСББ,
там надавач послуг укладає договір на зберігання лічильника тепла зі
співвласниками. Чи не буде проблемою перед опалювальним сезоном, коли
надавач послуг з теплопостачання відмовиться через відсутність власника
будинку надавати послуги.
Шикеринець І.С., депутат міської ради, який попросив доповідача
відтворити алгоритмом дій після прийняття даного проєкту рішення.
Коверда О.Г., юрист-консульт КП „Каштан“, яка пояснила, що відповідно
до Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016р. № 301, КП
„Каштан“, як балансоутримувач, звертається до міської ради з клопотанням про
списання багатоквартирних житлових будинків, після прийняття рішення,
керівник комунального підприємства власним розпорядженням створює
комісію по списанню, потім орган місцевого самоврядування оголошує конкурс
на визначення управителя. При цьому, власники квартир можуть створити
ОСББ, або користуватися послугами управителя.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 13 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 7 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 3 особи.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
15. СЛУХАЛИ:
Вараву С.М., в.о. головного бухгалтера КП „Каштан“, яка
проінформувала про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на

списання основних засобів.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 211 додається).
16. СЛУХАЛИ:
Моторну І.І., провідного спеціаліста 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“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 212 додається).
17. СЛУХАЛИ:
Моторну І.І., провідного спеціаліста відділу соціального захисту та
охорони здоровʼя, яка проінформувала про передачу непродовольчих товарів
(ковдр) юридичним особам соціальної сфери.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 213 додається).
18. СЛУХАЛИ:
Мілюту О.А., начальника відділу персоналу, організаційної роботи та
інформаційної політики, яка проінформувала про затвердження старости
Теплівського старостинського округу.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 22 особи;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.

Не брали участі у голосуванні – 1 особа.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 214 додається).
19. 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“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 215 додається).
20. СЛУХАЛИ:
Зібніцьку Л.І., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка
проінформувала про реорганізацію Пирятинської станції юних натуралістів
Пирятинської міської ради Полтавської області.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 216 додається).
21. СЛУХАЛИ:
Зібніцьку Л.І., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка
проінформувала про скасування рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської
міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 129.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 217 додається).

22. СЛУХАЛИ:
Валоваженка С.О., начальника відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини, який проінформував про скасування рішення сімнадцятої
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27 жовтня 2021 року
№796.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 4 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 218 додається).
23. СЛУХАЛИ:
Валоваженка С.О., начальника відділу культури, туризму та охорони
культурної
спадщини,
який
проінформував
про
перейменування
централізованої бухгалтерії Управління культури, туризму та охорони
культурної спадщини Пирятинської міської ради.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 219 додається).
24. СЛУХАЛИ:
Коваль Л.П., керівника-адміністратора ЦНАП, яка проінформувала про
внесення доповнень до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року №133.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 220 додається).
25. 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 передачу спецодягу та
матеріалів.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 221 додається).
26. СЛУХАЛИ:
Козін І.І., керуючого справами виконкому міської ради, яка
проінформувала про розірвання побратимських відносин з містом Абакан
російської федерації.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 21 особа;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 222 додається).
27. СЛУХАЛИ:
Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань,
який проінформував про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 137.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 3 осіб.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 223 додається).
28. 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.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 1 особа;

„проти“ – 2 особи;
„утрималися“ – 18 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
29. 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.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 0 осіб;
„проти“ – 5 осіб;
„утрималися“ – 16 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
Оскільки питань для обговорення в „Різному“ не було, головуючий,
міський голова Сімонов А.В., подякував усім за роботу та оголосив тридцять
першу сесію Пирятинської міської ради восьмого скликання закритою.
Міський голова

А.В. Сімонов

Секретар ради

С.Г. Пазюк

