
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання тридцятої позачергової  

сесії міської ради сьомого скликання 

 

13 листопада 2017 року               № 36 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 18 депутатів 

 

Відсутні: Андрейщук Р.А. 

 Бурий М.С. 

 Войпанюк В.К. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський С.П. 

 Щур Т.Г. 

 Якименко А.В. 

 

На сесію запрошені та присутні: заступники міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, керуючий справами виконкому міської 

ради, старости, начальники відділів та спеціалісти апарату міської ради,  

керівники комунальних підприємств, закладів освіти, культури, голови 

квартальних комітетів, представники засобів масової інформації та 

громадськості. 
 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 
 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Гудзь В.І.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Скочко О.М., Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцятої позачергової сесії Пирятинської 

міської ради депутатів Скочка О.М. та Томка С.Я. 



Депутат Клименко Ю.В. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Йощенко В.М., Крицький М.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцятої позачергової сесії міської ради у 

складі Горбачова О.В., Йощенка В.М. та Крицького М.В. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., повідомив, що на розгляд 

пленарного засідання тридцятої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання виноситься 6 питань. Всі вони були оприлюднені на 

власному сайті територіальної громади Пирятина та в засобах масової 

інформації, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 10 

та 13 листопада. Таким чином, сформовано проект порядку денного, який 

налічує 6 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода“ на                

2017 рік 

2. Про затвердження Програми підтримки військової частини А1499 на 

2017 рік 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2017 рік 

5. Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік 

6. Про визначення надавача послуг з вивезення побутових відходів на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

7. Різне 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., запропонував прийняти 

порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 



В зв’язку з відсутністю у депутатів та посадових осіб міської ради 

зауважень, доповнень, інших пропозицій щодо порядку денного, головуючий 

запропонував затвердити порядок денний пленарного засідання тридцятої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 6 питань та „Різне“, в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцятої позачергової 

сесії міської ради, який налічує 6 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

 

інформація по питаннях порядку денного         - до 5 хв. 

для виступів в обговоренні                                  - до 3 хв. 

питання-відповіді                                        - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 1 години без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми „Питна вода“ на 2017 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 45 

„Про затвердження Програми „Питна вода“ на 2017 рік“, виклавши Програму в 

новій редакції, що додається. (Рішення № 283 додається). 

 

 



2. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження Програми 

підтримки військової частини А1499 на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму підтримки військової частини А1499 в м.Пирятин 

Полтавської області на 2017 рік, що додається. (Рішення № 284 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства 

„Каштан“ на 2017 рік. Пояснила, що зміни вносяться до переліку заходів 

Програми без додаткового її фінансування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 „Про 

затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“, виклавши Програму у новій редакції, що 

додається. (Рішення № 285 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2017 рік. Пояснила, що 

зміни стосуються виділення коштів в сумі 83,71 тис. грн на проходження 

державної експертизи Генерального плану розвитку міста Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 315 



„Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на         

2017 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 286 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на      

2017 рік. Озвучила проект рішення з урахуванням пропозицій, визначених на 

зведеній комісії міської ради 10 листопада 2017 року та на засіданні постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва, яке відбулося 13 листопада         

2017 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 287 додається).  

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про визначення надавача послуг з вивезення 

побутових відходів на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити з 13.11.2017 по 12.11.2018 надавачем послуг з вивезення 

побутових відходів на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади комунальне підприємство „Каштан“. (Рішення № 288 

додається).  

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Клепача В.М., директора Пирятинського елеватора ТОВ „Баришівська 

зернова компанія“, який, на пропозицію міського голови Рябоконя О.П., 

проінформував присутніх про наміри компанії щодо будівництва цеху для 

змішування мінеральних добрив. Зазначив, що компанія придбала у 

Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства 

(ПОКВКП) „Полтавапаливо“ недобудований об’єкт по вул.Південна в 

м.Пирятин. В газеті „Пирятинські вісті“ від 04 листопада 2016 року 



опублікувала заяву про наміри щодо будівництва цеху для змішування 

мінеральних добрив, замовила проект і проведення оцінки впливу виробництва 

на навколишнє середовище (ОВНС). Як тільки будуть отримані результати 

проведення ОВНС, їх буде опубліковано у районній газеті, а далі  планується 

проведення громадських слухань. Запевнив, що на даний час на колишній 

території „Полтавапаливо“ будівництво не проводиться, приміщення 

використовується для зберігання пелетів, оскільки Пирятинський елеватор ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ переходить на альтернативні види палива. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який рекомендував керівництву ТОВ 

„Баришівська зернова компанія“ завчасно оприлюднити результати проведення 

оцінки впливу проекту будівництва цеху для змішування мінеральних добрив 

на навколишнє середовище та забезпечити широкий доступ громадськості до 

цієї інформації. Крім того, сприяти будівництву млина на території 

Пирятинської ОТГ з метою залучення інвестицій та створення нових робочих 

місць. Зазначив, що розміщення борошномельного виробництва поряд з цехом 

для змішування мінеральних добрив стало б найкращою запорукою його 

безпеки для людей. 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який запропонував запросити на 

громадські слухання розробників проекту та спеціалістів з проведення оцінки 

впливу виробництва на навколишнє середовище. 

 Хоменка О.В., депутата міської ради, який порушив питання щодо якості 

висипки та грейдерування вулиць міста. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. спільно з 

депутатами міської ради проконтролювати роботу підрядника щодо усунення 

недоліків, допущених при виконанні підрядних робіт. 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який запропонував включити до 

переліку вулиць, які потребують грейдерування, вулицю Веселкову в 

м.Пирятин.   

 Клепача В.М., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

відсутності сміттєвих баків по вул.Цибаня. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення директору КП 

„Каштан“ Скочку В.І. найближчим часом визначитися з місцями та встановити 

сміттєві баки по вулиці Цибаня в м.Пирятин. 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який запропонував вивчити питання 

щодо придбання вуличного або садового пилососу. 

 Йощенка В.М., депутата міської ради, який сказав, що ним було подано 

депутатське звернення щодо відновлення автобусного сполучення по вулицях 

Гагаріна та Київській, і поцікавився, як вирішується це питання на даний час. 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому, який повідомив, що міською радою був проведений ще один 

конкурс на визначення перевізника по маршруту АС-1 – Ринок (через вулиці 

Гагаріна, Київська), але претендентів на участь у конкурсі не було. 

Пирятинське автотранспортне підприємство 15343 не брало участі в конкурсі 



через відсутність справної техніки. На даний час продовжується робота з 

перевізниками щодо їх участі у зазначеному конкурсі.  

 Крицького М.В., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

відведення дощової води з проїжджої частини вулиць Мічуріна і Цибаня та 

ремонту вулиці Урожайна, яка руйнується важковаговою технікою ТОВ 

„Сільськогосподарське підприємство Комбікормовий завод“. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. протягом двох 

робочих днів провести зустріч з керівництвом ТОВ „ПКЗ-АГРО“ та ТОВ 

„Сільськогосподарське підприємство Комбікормовий завод“ для вирішення 

питання щодо ремонту вулиці Урожайна, яка зазнала пошкоджень внаслідок 

руху важковагових автомобілів цих підприємств. У разі відмови запросити 

представників підприємств на засідання виконавчого комітету для вирішення 

даного питання. Крім того, дав доручення директору КП „Каштан“ Скочку В.І. 

забезпечити відведення дощової води з проїжджої частини вулиць міста 

(зокрема, Мічуріна, Цибаня), в подальшому розробити Програму розширення 

вуличної системи водовідведення в м.Пирятин.   

 Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

законних підстав для паркування автобусів компанії „Зелений слон“ в районі 

АС-1. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. направити лист 

Головному управлінню національної поліції в Полтавській області щодо 

наявності законних підстав та можливості паркування автобусів компанії 

„Зелений слон“ в районі АС-1 міста Пирятин. 

 Дуброва М.Я., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

незадовільного стану частини дороги з вулиці Європейська до магазину АТБ. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який доручив заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. вирішити 

питання щодо асфальтування цієї ділянки дороги, залучивши власників 

об’єктів, розташованих поряд, зокрема ФОП Якименко А.І.  

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив тридцяту 

позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова  О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка                                                  


