
    

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцятої п’ятої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

31 серпня 2022 року № 36 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутні – 20 депутатів та міський голова 

 

Відсутні:  Білик Ю.В. 

   Василенко М.В. 

 Захарченко А.О. 

 Пазюк С.Г. 

 Міхєєв Д.С. 

Марченко В.М. 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання тридцятої п’ятої 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 На засідання сесії прибув та зареєструвався депутат Хоменко О.В. 

 

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 – Гуцаленко О.М. та 

Криворучко В.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „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 – Бартошак В.А., Клепач В.О., Люльченко 

О.А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –2 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд тридцять пʼятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання виноситься 27 питань. Вони обговорювалися 

на засіданнях постійних комісій, які відбулися 22,23,25 та сьогодні, 31 серпня 

2022 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який 

налічує 27 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“. 

 
Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік 

2. Про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021–2023 роки“ 

3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

4. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

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

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

7. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 р 

8. Про внесення змін до Положення про стипендії міської ради  

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади 

9. Про внесення змін до Статуту Пирятинського центру дитячої та 

юнацької творчості 

10. Про затвердження передавальних актів майна закладів дошкільної 

освіти 

11. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради Полтавської області на списання основних засобів 

12. Про перейменування вулиць та провулків на території населених 

пунктів Пирятинської міської територіальної громади 



13. Про перейменування вулиць та провулків на території населених 

пунктів Пирятинської міської територіальної громади, пов’язаних із 

пропагандою російської імперіалістичної політики в Україні 

14. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133 

15. Про передачу спецодягу 

16. Про передачу матеріалів 

17. Про надання дозволу на списання з балансового обліку комунального 

підприємства „Каштан“ основних засобів 

18. Про збільшення статутного капіталу Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд та внесення змін до Статуту 

19. Про надання дозволу громадянам Лисенку О.А., Пораді С.М. на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

20. Про внесення змін до рішення двадцять п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року № 31 

21. Про надання дозволу ТОВ „Юкрейн Тауер Компані“ на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

22. Про дострокове припинення дії договору оренди землі з ПрАТ 

„Київстар“  

23. Про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „Юкрейн 

Тауер Компані“ 

24. Про затвердження АТ КБ „ПриватБанк“ проєкту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки 

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

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту 

26. Про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-АГРО“ на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення 

27. Про затвердження переможців конкурсів 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 

28. 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 тридцять п’ятої 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцятої п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання, який налічує 27 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 півтори години. У разі 

необхідності, головуючим може бути оголошена перерва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Головуючий запропонував вшанувати памʼять загиблих військових та 

цивільних внаслідок збройної агресії російської федерації, хвилиною мовчання. 

Хвилина мовчання. 

 

Відповідно до Регламенту ради, слово для виступу взяв депутат міської 

ради Куча О.Є., який повідомив, що до нього звернувся батько загиблого у 2015 

році учасника АТО Станіслава Таранця, з проханням втрутитися в ситуацію та 

допомогти вирішити питання щодо отримання матеріальної допомоги від 

орендаря, який обробляє їхні паї на території с. Велика Круча. Батько загиблого 

особисто звертався до керівництва агропідприємства, але йому відмовили. 

Депутат Куча О.Є. звернувся до керівництва міської ради з проханням 

втрутитися та допомогти вирішити дане питання. 

Сімонов А.В., міський голова, який доручив заступнику Коваленко Т.В. 

взяти вирішення даного питання на особистий контроль. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який повідомив, що нещодавно Кабінет 

Міністрів України затвердив розроблений Міністерством аграрної політики та 

продовольства України Порядок використання фінансової допомоги малим 

товаровиробникам. Безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які 



обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 

100 голів корів. Запропонував керівництву міської ради донести дану 

інформацію до аграріїв та товаровиробників, які займаються відповідною 

діяльністю на території нашої громади. 

Сімонов А.В., міський голова, доручив заступнику Мельниченку М.В. та 

головному спеціалісту відділу економіки та агропромислового розвитку 

виконкому міської ради Повшедному П.В. промоніторити ситуацію у громаді 

серед товаровиробників та довести розгорнуту інформацію до зацікавлених 

осіб. Крім того, міський голова ознайомив присутніх із листом, який надійшов 

на його імʼя від жителів будинку по вулиці Ярмаркова, 1. У листі йдеться про 

намір жителів управляти будинком та прибудинковою територією загальними 

зборами. (лист додається). Коментуючи лист, сказав, що 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, тому, відповідно до законодавства, 

управителем буде переможець оголошеного конкурсу на визначення 

управителя багатоквартирними будинками Пирятинської міської ради, або ще є 

час для створення ОСББ, або обрання іншої законної форми управління. 

Коломієць О.В, головний спеціаліст юридичного відділу, яка, на 

прохання депутатів, проінформувала присутніх про дозвіл на відтермінування 

заповнення річної податкової декларації про доходи за минулий, 2021 рік. 

Повідомила, що в умовах запровадження воєнного стану в Україні, подовжено 

граничні строки для подання декларації за 2021 рік строком на 90 календарних 

днів після завершення воєнного стану в Україні. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. 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. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 288 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Приймака А.О., заступника начальника Пирятинського відділення поліції, 

який проінформував про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021–2023 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 № 289 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Гаркавенка О.М., директора КП „Пирятинська лікарня“, який 

проінформував про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2022 році. Повідомив що має конфлікт інтересів з даного питання, тому участі 

у обговоренні та голосуванні брати не буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 3 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 290 додається). 

 

4. 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 291 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми „Територіальна оборона на 

2022 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тристан О.В., депутат міської ради, який, користуючись нагодою, запитав  



у доповідача, як навчатися дітям в режимі онлайн, які не мають компʼютерів, 

сучасних гаджетів або доступу до мережі інтернет. 

Зібніцька Л.І., начальник відділу освіти, молоді та спорту, яка 

рекомендувала батькам, діти яких не мають вдома засобів компʼютерної 

техніки, звертатися до керівництва школи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 292 додається). 

 

6. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 293 додається). 

 

7. 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. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 294 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Положення про стипендії міської ради  

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 295 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Статуту Пирятинського центру дитячої 

та юнацької творчості. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 296 додається). 

 

10.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження передавальних актів майна закладів 

дошкільної освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 297 додається). 

 

11.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради Полтавської області на списання основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 298 додається). 

 

12.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про перейменування вулиць та провулків на території 

населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 299 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про перейменування вулиць та провулків на території 

населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади, пов’язаних із 

пропагандою російської імперіалістичної політики в Україні. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., Тристан О.В., депутати міської ради, які взяли участь у 

обговоренні. 

Коваленко Т.В., заступник міського голови, яка сказала, що рекомендації 

щодо перейменування вулиць та провулків напрацьовувалися Українським 

інститутом національної памʼяті, крім того, пропозиції щодо перейменування 

вносилися жителями під час громадських обговорень.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 4 особи. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 300 додається). 

 

14.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 301 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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



роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

виконкому міської ради, який проінформувала про передачу спецодягу. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 302 додається). 

 

16. 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 матеріалів. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 303 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

надання дозволу на списання з балансового обліку комунального підприємства 

„Каштан“ основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 304 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про збільшення статутного капіталу Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд та внесення змін до Статуту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення №305 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу громадянам Лисенку О.А., Пораді 

С.М. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 306 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про внесення змін до рішення двадцять п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року № 31. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 307 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „Юкрейн Тауер Компані“ на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 308 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про дострокове припинення дії договору оренди землі з 

ПрАТ „Київстар“.  

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 309 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„Юкрейн Тауер Компані“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 310 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про затвердження АТ КБ „ПриватБанк“ проєкту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 311 додається). 

 

25. 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 312 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про надання дозволу ТОВ „ПКЗ-АГРО“ на виготовлення 



технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 1 особа; 

  „проти“ – 6 осіб; 

 „утрималися“ – 13 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження переможців конкурсів 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. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 313 додається). 

 

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

оголосив тридцять п’яту сесію Пирятинської міської ради восьмого скликання 

закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Головний спеціаліст секретаріату 

виконкому міської ради О.М. Журавель 


