
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять третьої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

27 липня 2022 року № 34 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутні – 18 депутатів та міський голова 

 

Відсутні:  Бартошак В.А. 

  Близнюк В.І. 

 Гаркавенко О.М. 

 Дубецький Б.В. 

 Захарченко А.О. 

 Пазюк С.Г. 

 Тарасенко Т.В. 

Марченко В.М. 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання тридцять 

третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 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 Міхєєв 

Д.С.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Білик Ю.В. та 

Демиденко Н.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Міхєєв Д.С. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Василенка М.В., Йощенка В.М. та 

Тристана О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд тридцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 45 питань. Вони 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які відбулися 18, 19, 20, 21 та 

сьогодні, 27 липня 2022 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку 

денного, який налічує 45 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Програми „Підтримка військової частини 

Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

територіальної громади на 2022 рік“ 

2. 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 

3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

4. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2022 рік 

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

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

6. Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної 

бази комунального майна 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 та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік 



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

розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

11. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

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

територіальної громади“ на 2021-2022 роки 

13. Про внесення змін до Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“ 

14. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2022 рік 

15. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

16. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

17. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

18. Про затвердження Положення про відділ економіки та 

агропромислового розвитку виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

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

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12 

20. Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Пирятинської 

міської ради 

21. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад 

22. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133 

23. 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 

24. Про передачу медичних препаратів, засобів гігієни, технічних засобів 

реабілітації юридичним особам соціальної сфери, недержавним організаціям, 

що розташовані на території Пирятинської міської територіальної громади 

25. Про затвердження передавальних актів майна Пирятинської станції 

юних натуралістів Пирятинської міської ради Полтавської області 

26. Про реорганізацію закладів дошкільної освіти  

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

ради в оперативне управління та на баланс основних засобів 

28. Про переведення нежитлової будівлі розташованої за адресою: 

вул.Молодіжна, 52, с.Велика Круча Лубенського району Полтавської області, у 

житлову 



29. Про переведення нежитлової будівлі розташованої за адресою: вул. 

Центральна, 4, с. Олександрівка Лубенського району Полтавської області, у 

житлову 

30. Про переведення нежитлової будівлі розташованої за адресою: 

вул.Миру, 8, с. Сасинівка Лубенського району Полтавської області, у житлову 

31. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 607 

32. Про внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв 

33. Про розроблення детального плану території обмеженої вул.Миру в 

с.Кейбалівка Лубенського району Полтавської області  

34. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 111 

35. Про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на 

списання основних засобів 

36. Про надання дозволу на списання багатоквартирних житлових 

будинків з балансового обліку КП „Каштан“ 

37. Про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю 

„Оператор газотранспортної системи України“ проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу її в постійне користування 

38. Про надання дозволу АТ „Полтаваобленерго“ на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

39. Про укладення договорів оренди земельної ділянки з громадянкою 

Кучею В.М. 

40. Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 480 

41. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

42. Про виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в м.Пирятин 

Лубенського району Полтавської області по вул.Європейська, 1Б та 

вул.Визволення, 5А 

43. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в с.Давидівка Лубенського району Полтавської області 

44. Про надання дозволу ТОВ „Компаньйон Тепло Енерго“ на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту 

45. Про надання дозволу ТОВ „Компаньйон Тепло Енерго“ на 

виготовлення проєкту землеустрою земельної ділянки по вул.Визволення 

м.Пирятин Лубенського району Полтавської області 

46. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 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 тридцять 

третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання, який налічує 45 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 2 годин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Слово для виступу взяв Куча О.Є., депутат міської ради, який сказав, що 

видання газети „Пирятинські вісті“, якому в цьому році виповнилося 105 років, 

на даний час перебуває в скрутному становищі. Хоча представники АТ 

„Укрпошти“ запевняли членів робочої групи міської ради, що реорганізація 

установи не вплине на надання поштових послуг, зокрема на якість доставки 

періодичних видань у сільські населені пункти, на даний час газета Укрпоштою 

у села не підвозиться. Звернувся до міського голови Сімонова А.В. з проханням 

посприяти зі свого боку у вирішенні даного питання. 

Сімонов А.В., міський голова, підтримав виступаючого і сказав, що 

видавництво місцевої газети, це наше історичне надбання, історична спадщина, 

яку необхідно підтримати разом, щоб вона зберегла свій потенціал і надалі була 

візитівкою нашої громади. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який звернувся із запитанням до 

міського голови, а саме: скільки на території нашої громади існує сімейних 

ферм і чи мають вони земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства?  



Сімонов А.В., міський голова, який доручив головному спеціалісту 

відділу економіки та агропромислового розвитку виконкому міської ради Павлу 

Повшедному надати письмову відповідь Кучі О.Є. на депутатське запитання.  

 

Головуючий оголосив хвилину мовчання для вшанування пам’яті 

загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації, після чого повідомив, 

що сьогоднішнє і найближчі засідання сесій відбудуться без участі секретаря 

ради Пазюка Сергія Георгійовича, члена партії „Батьківщина“, який за посадою 

був заброньованим, але подав рапорт про відмову від бронювання і пішов 

захищати Україну, як доброволець. Побажав йому якнайшвидшого повернення 

із перемогою. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Пасічника О.Ю., помічника командира в/ч з фінансово-економічної 

роботи, який проінформував внесення змін до Програми „Підтримка військової 

частини Збройних Сил України, яка розташована на території Пирятинської 

міської територіальної громади на 2022 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 227 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала 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“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 228 додається). 

 

 



3. 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“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 229 додається). 

 

4. 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 230 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 231 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який рекомендував на території КП 

„Каштан“ встановити модульні АЗС. 

Сімонов А.В., міський голова, який дав доручення заступнику міського 

голови Котенку О.А., спільно з директором КП „Каштан“ Броваром Г.Д., 

вивчити дане питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 232 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Буня О.М., директора КП „Готель „Пирятин“, який проінформував 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., Ящик В.М., Шикеринець І.С., Куча О.Є., депутати міської 

ради, які взяли участь в обговоренні питання щодо умов та терміну 

проживання, працевлаштування, створення єдиних умов для всіх переселенців, 

що проживають на території громади, можливо, виділення окремих категорій 

сімей, які матимуть першочергове право проживання в готелі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 233 додається). 

 

8. 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“ –19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 234 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та 

охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 235 додається). 

 

10.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“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 236 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської територіальної 

громади на період 2021-2022 років.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Близнюк І.Ф., депутат обласної ради, який повідомив, що на черговій сесії 

Полтавської обласної ради було прийнято рішення про виділення коштів 

Пирятинській міській територіальній громаді у розмірі 12 236,833 тис. грн на 

співфінансування заходу Програми з охорони навколишнього природного 

середовища „Нове будівництво каналізаційних напірних та самопливних мереж в 

м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 237 додається). 

 

12. 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“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 238 додається). 

 

13.СЛУХАЛИ: 

Смірнову А.Ю., головного спеціаліста сектору з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

„Територіальна оборона на 2022 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 239 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 240 додається). 

 

 



15. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 241 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Крагля Є.М., начальника відділу економіки та агропромислового 

розвитку, який проінформував про хід виконання Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 242 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Крагля Є.М., начальника відділу економіки та агропромислового 

розвитку, який проінформував про внесення змін до Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 243 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Крагля Є.М., начальника відділу економіки та агропромислового 

розвитку, який проінформував про затвердження Положення про відділ 

економіки та агропромислового розвитку виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 244 додається). 

 

19. 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 245 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про адміністративну комісію при виконавчому комітеті 

Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 246 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про надання згоди 

на організацію співробітництва територіальних громад. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 247 додається). 



22. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 248 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Щегельську Н.М., асистента менеджера групи з реалізації міжнародного 

проєкту з 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, тощо. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який рекомендував оголосити повторний 

конкурс, оскільки залишилися бажаючі, які через недостатній рівень 

висвітлення даного питання не змогли взяти участь у конкурсі.  

Шикеринець І.С., 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“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 249 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про передачу медичних препаратів, засобів 

гігієни, технічних засобів реабілітації юридичним особам соціальної сфери, 

недержавним організаціям, що розташовані на території Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 250 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Йощенка В.М., головного бухгалтера відділу освіти, молоді та спорту, 

який проінформував про затвердження передавальних актів майна 

Пирятинської станції юних натуралістів Пирятинської міської ради Полтавської 

області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 251 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про реорганізацію закладів дошкільної освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С., депутат міської ради, який поцікавився у зв’язку з чим 

проводиться реорганізація закладів дошкільної освіти. 

Сімонов А.В., міський голова, який, відповідаючи на запитання депутата 

Шикеринця І.С., сказав, що утримувати окреме приміщення закладу дошкільної 

освіти з повним штатом працівників, який відвідує троє-п’ятеро дітей, не 

доцільно і дуже затратно, особливо у період воєнного стану. Тому робимо 

оптимізацію і переводимо садочки у приміщення шкіл, де вже є наявний 

обслуговуючий персонал. Посада завідувача ЗДО – скорочується. 

Шикеринець І.С., депутат міської ради, який поцікавився про штатний розклад 

працівників ЗДО з 1 вересня 2022 року. 

Коваленко Т.В., заступник міського голови, яка, відповідаючи на 

запитання депутата Шикеринця І.С., повідомила, що навантаження буде 

залежати від форми навчання: при очному це буде один штат, а за умови 

дистанційного навчання, буде здійснюватися соціально-педагогічний патронат, 

тобто вихователі будуть працювати з дітьми вдома. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 252 додається). 

 

27. 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 253 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про переведення нежитлової будівлі розташованої за адресою: 

вул.Молодіжна, 52, с.Велика Круча Лубенського району Полтавської області, у 

житлову. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 254 додається). 

 

За погодженням з депутатами, головуючий оголосив десятихвилинну перерву. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про переведення нежитлової будівлі розташованої за адресою: 

вул. Центральна, 4, с. Олександрівка Лубенського району Полтавської області, 

у житлову. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 255 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про переведення нежитлової будівлі розташованої за адресою: 

вул. Миру, 8, с. Сасинівка Лубенського району Полтавської області, у житлову. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 256 додається). 

 

31.СЛУХАЛИ: 

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

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

внесення змін до рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 28 липня 2021 року № 607. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 257 додається). 

 

32.СЛУХАЛИ: 

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

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 258 додається). 

 

33.СЛУХАЛИ: 

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



проінформувала про розроблення детального плану території обмеженої 

вул.Миру в с.Кейбалівка Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 259 додається). 

 

34.СЛУХАЛИ: 

Повшедного П.В., головного спеціаліста відділу економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради, який проінформував про 

внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 111. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 260 додається). 

 

35.СЛУХАЛИ: 

Коверду О.Г., юрист-консульта КП „Каштан“, яка проінформувала про 

надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на списання основних 

засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 261 додається). 

 

36.СЛУХАЛИ: 

Коверду О.Г., юрист-консульта КП „Каштан“, яка проінформувала про 

надання дозволу на списання багатоквартирних житлових будинків з 

балансового обліку КП „Каштан“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кошова Є.О., начальник відділу управління комунальною власністю, яка,  



відповідаючи на питання депутата Шикеринця І.С. щодо питання по 

визначенню управителів багатоквартирних будинків, повідомила, що днями 

було проведено засідання конкурсної комісії, затверджено документацію, далі 

буде засідання комісії щодо відкриття конкурсних пропозицій.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –1 особа. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 262 додається). 

 

Депутат Куча О.Є. покинув залу засідань. 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження товариству з обмеженою 

відповідальністю „Оператор газотранспортної системи України“ проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в постійне 

користування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 263 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу АТ „Полтаваобленерго“ на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 264 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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



який проінформував про укладення договорів оренди земельної ділянки з 

громадянкою Кучею В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 265 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення одинадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 480. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 266 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про проведення земельних торгів у формі електронного 

аукціону. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 267 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в м.Пирятин 

Лубенського району Полтавської області по вул.Європейська, 1Б та 

вул.Визволення, 5А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 268 додається). 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до зали засідань. 

 

43. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в с.Давидівка Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 269 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „Компаньйон Тепло Енерго“ на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 270 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „Компаньйон Тепло Енерго“ на 

виготовлення проєкту землеустрою земельної ділянки по вул.Визволення 

м.Пирятин Лубенського району Полтавської області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 271 додається). 

 

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

оголосив тридцять третю сесію Пирятинської міської ради восьмого скликання 

закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Головний спеціаліст секретаріату 

виконкому міської ради О.М. Журавель 


