
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

  РІШЕННЯ                   
восьмої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

31 березня 2016 року                   № 63 

                                                                                                                                               

Про Звернення депутатів Пирятинської міської ради сьомого скликання до 

Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації, 

Пирятинської районної ради, Лубенської місцевої прокуратури 

 

Розглянувши усне звернення голови постійної комісії Пирятинської міської 

ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ 

Кривобока В.І. щодо вчинків голови Пирятинської районної ради                           

Пазюка С.Г. по відношенню до депутата міської ради Гудзь В.І., якій було 

поставлено вимогу звільнитися з посади головного бухгалтера Пирятинської 

районної ради із-за свого рішення, вираженого шляхом особистого голосування 

на пленарному засіданні сесії міської ради; керуючись статтею 34 Конституції 

України, статтями 19, 30, пунктом 2 статті 36 Закону України „Про статус 

депутатів місцевих рад“, міська рада 

   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Засудити дії голови Пирятинської районної ради Пазюка Сергія 

Георгійовича. 

2. Направити звернення депутатів Пирятинської міської ради до 

Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації, 

Пирятинської районної ради, Лубенської місцевої прокуратури (додається). 

3. Доручити секретарю Пирятинської міської ради Чайці Т.Г. підготувати 

текст звернення та погодити його з головами постійних комісій міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Пирятинської міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.) 

 

 
 

 

Міський голова                   О.РЯБОКОНЬ           

 

 

 

 



 

 

 

 Додаток  

 до рішення восьмої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 31 березня 2016 року № 63 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я 

депутатів Пирятинської міської ради сьомого скликання 

до Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації, 

Пирятинської районної ради, Лубенської місцевої прокуратури 

 

Ми, депутати Пирятинської міської ради, обурені діями голови 

Пирятинської районної ради, вчиненими  по відношенню до депутата 

Пирятинської міської ради Гудзь В.І. 

29 березня 2016 року на першому пленарному засіданні восьмої сесії 

Пирятинської міської ради розглядалось питання щодо надання згоди  на 

прийняття безоплатно із спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району, з балансу Централізованої бібліотечної системи , у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та на баланс 

Пирятинської міської ради книжкового фонду та майна Калиновомостівської і  

Олександрівської сільських бібліотек-філій. Присутній на сесії голова 

Пирятинської районної ради Пазюк С.Г. пропонував прийняти також районну 

бібліотеку для дітей, однак під час обговорення ця пропозиція не знайшла 

підтримки у більшості депутатів міської ради і не була винесена на голосування 

сесії міської ради. На голосування було поставлено проект, узгоджений на 

зведеному засіданні постійних комісій 28 березня 2016 року, за який і 

проголосувала Гудзь В.І. Саме це  стало причиною того, що голова районної ради 

Пазюк С.Г. поставив їй вимогу звільнитися з посади головного бухгалтера 

районної ради і створив для цього відповідні умови. Під тиском керівника                

Гудзь В.І. написала заяву про звільнення. 

За ініціативи голови постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та ЗМІ Кривобока В.І. ця ситуація обговорювалося 

на другому пленарному засіданні восьмої сесії Пирятинської міської ради                      

31 березня 2016 року. Депутати міської ради одностайно засудили дії голови 

Пирятинської районної ради Пазюка С.Г., розцінивши їх, як порушення прав 

людини, принципів демократії та перевищення службових повноважень. 

Звертаємося до депутатів Полтавської обласної ради, голови Полтавської 

обласної державної адміністрації, депутатів Пирятинської районної ради та 

Лубенської місцевої прокуратури дати морально-етичну та правову оцінку 

вчинкам голови Пирятинської районної ради Пазюка С.Г. 
 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 


